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Regularnc:ntul-cadn, de organizare si func1io1rnrc a uni1ă\i1 de i111 ii1ămci111 _.\prnh,11 in �c:clin\a C.1\. in d,11,1 de· I .'-.O I ::'O::' I 
ORDI\ nr. 5.-1-17 clin 31 augus1 20:_io p1·i1 ind aprnb,Hc,1 

Rcgulainc111ului-cadru de organiza1·c: � i l'unc11nnai-c a uni1ă1ilor clc i111,i[;'i1rn1111 prc:u1111c·1·,i1;Jr 
ORDIN nr. 3 I 08 clin 12 ianuai-ic 2021 pcn1ru COlllplcrarca 

Regulamen1ului-caclru de organiza1·e s i l't1nc1ionn1·c: n uni1�qiltJ1· de în1,i1,i111,in1 prc·t111i1 c·1·,iur 

Art. 1 Se aproba Rcgulamcntul-caclru de organ1:;arc si 1·u11qionmc ,1 unitătilor de 111\ i1ti1111,111t 

preuniversitar. prevăzut in ane:-;a care fc1cc pmtc integranw clin pre;;,_cntul ordin. 

Art. 2 Directorul. Comisia de elabornre a R.0.1. si compartimentul secretariat duc la inckplinirc· 

pre\-eclerile prezentului ordin. 

_.\rt. ➔ ( 1) Proiectul regulamentului ele organ11arc· si runeţionare a unităţii de În\ăţ[11rnî11t (l�()I l Se' 

elaborează în cornisic1 orgc1ni;.,_ată la ni\elul şcolii. se supune spre ele/batere în consiliul prol'csur,11 

ale acestuia se aprohc1. prin hotărâre. de către consiliul ele adrninistr,l\ic· 

(3) După aprobare. regulc1111entul de organizare si i'uneţio1rnrc 8 unităţii de în,ătăn1cînt se imcgist1c·,11,i l:1

sccrcwriatul unităţii. Pentru aducerea la cunostin\a personalului unitMii de 11l\'ciţă1rnînt. ,1 p,irin!ilm "i :1 

ele\ ilor. regulamentul de organi1, re si runqionarc a unit{qii de în\·jti'\1n�nt se c1l1'.ic'a1,i l,1 m i1ic:r :--i. dupi1 

caz. pc site-ul unităţii de în, El\ărnânl. 
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1. Regulile de disciplină stabilite pr117 acest documelll sunt ohlig,ll<ll'ii pentru to\1 angaIa\II :,;u)lii Jll' 

întreaga durată a anului şcolar. şi au îndatorirea de a le aplica întoc111,1i.
2. Ele\ii sunt obligaţi să respecte pre\ederile regulamentului de ordine intcrioarc'i .
.3. Părinţii elevilor \Or fi rugaţi să spri_jine permanent şcoala. să 1xe1intc propuneri pentru îrnbun�t,'l\irL',1
ordinii şi disciplinei atât în şcoala cât şi afara ei. să focă propuneri pentru îmbunătăţirea rnlită\ii muncii

II. ORGANIZAREA ACTIYIT.ĂŢII Î\! ŞCOALA

1. Şcoala Gimnazială Rugineşti cuprinde următoarele structuri:
,- Şcoala Gimna7.ială . nghclcşti. Şcoala Primară Copăceşti. C:i.P.-"l. Rugineşti. GP \: .. ,\nghek:sti �1

G.r.N. Copăceşti.
2. lntrcaga acti\ itatca de curs se desfăşoară într-un -;chimb. între ()rL'k 8.00-1-U)0 cu ora de --+5 rninut...: :--i

pau1.e de 15 minute pentru în, ă\ărnântul prinrnr şi cu ora de 50 n11I1ute şi pmI1.c de I ll 111Inull' pc_•111rn
În\ăţământul gimnazial.
3. Scn·iciul secretariat. contabilitate îşi desfăşo<1ră prngramul între orcic 8.00 16.00:
-+ Personalul de îngrijire îşi desfăşoară acti,itatea conlorm fişei postului:
5. Semnarea condicii ele J)l'CI.Cn\ă este obligatorie. Intrarea la clasă se l�icc i111eck1t ...:ca sunat.
6. I.a începutul semestrului fiecare cadru didactic ,a prcl.L'llld pl<1niliUirik c,ilcndaristic'-'. L·,it ::-1
planiticarea ternelor pentru orele de dirigenţie. conducerii şcolii in prirnck 1.ilc:
7. Protesorii diriginţi sunt obligaţi să \eri1ice zilnic starea de disciplină în clasă:
8. La ni\elul clasei profesorul diriginte poate stabili un regulament propriu. însă subordonat celui din
�coală:
C) Cadrele didactice sunt obligate să e, itc angajarea ele discu\ii cu ck, ii snu cu părn1\11 ,îCc:-;tora J)l' lL'I1u
competenţei de specialitate sau psihopcclagogicc a altor cadre didactice:
10. Orice îmoire a cadrelor clidacticc se face prin înlocuirea cu un alt cadru didactic. care să asigu1·c nrclc
pc perioada respecti\ă. Înlocuirea se Iace cu acordul clircctorului pc b,va unei cereri :-;crisc. cu11li1rn1
colllractului colecti, ele rnunu"l. la ni\·cl de rc1111ură. şi se anun\ă cel t{1r1.iu inninte Lk ÎllL''-'P'-'rL·,1
programului. În Cc\7. ele boală se comunică situa\i,1 scn·iciului Sc_'cr ctariat iar la rc_'lumc_'<l ,1c11, 1t,i\11 'L.
prCt.intă certilicatul 111eclicc1I:
11. !:ste obligatorie desfăşurarea acti\ ită\ilor pre\ ă1.utc 111 orar rn respectarea mel or de inccperc �i Lk
terminare a acestora: în ca1.ul în care unii profesori 1 ·cali1.ca1.ă alte orc dccflt cele jXC\ ă1.utc în ora1 lcqii.
orc ele clirigcn\ie. etc) se cerc acordul conducerii şcolii:
12. Profesorul arc obligaţia ele a trece notele şi c:liificati,·elc ob\inulL' ele ek\·i in c::irnctul de n1)lL' I )c_•
asemenea rezultatele obţinute de eil::\·i la lucrările scrise. să tic comuni 'atc ele\ ilor în termen de 7 1ik Lic
la sus\inerca lucrării:
13. ln relaţia profesor - ele\. nu se \ or utili7.a metode ce duc la incălcmca dcmnită\ii clenilui: Rc1ulw1ul
e,aluăl'ii. e:---:prirnat prin caliticati\·. 1101â. puncta_j etc. I1u poate li J'olosit ca rni_jloc de coc1T1\1'-'. c1cc_·:-;1<1
reflectând strict rezultatele î1wă\ării conform JJrC\ cdcrilor kgnk.
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1--1-. Profesorul. odată intrat la clasă. nu poate li clernnjm de nici o persoană. decât 1n Ul/uri e\L·cp\iu11c1k 
sau clacă este anunţat în prcalabi I ele director. 
15 .. ln şcoală. fumatul si consumul substanţelor interzise/ băuturilor alcoolice sunt inter1is1..' conlc.1rn1 
pre, ecleri lor legislaţiei în , igoarc. 
16. Caclrck didactice henelicia1ă de toate drepturile pn.:-,·{vute ck Statutul Personalului l)idactic sc1u de
alte reglementări al \ff\!:
17. În cazul unor abateri ale elc,·ilor ele la disciplina �colară. prnksorul comunică. 1n scris sau , 1..'rb,il.
abaterea constatata profesorului diriginte. iar în ca/ul în care se constată că nu se iau 111ăsu1·i k cc si..'
impun. ,a înainta o sesizare conducerii şcolii. Consiliului Prolcslmîl al clasei sau Consiliului P1·oksnral ,ii
şcolii. situaţie ce ,·a fi analizata in Comisia ele disciplina a şcolii:
18. Profesorul are oblignţia de 8 comunica dirigintelui situa\ia in c11·c un ele, dc\inc un 11umă1· de <1hst.'ll\<-'
nernoti,·ate la obiectul pc care îl predă:
19. Cadrele didactice sunt răspun1.ătoare ele aplicarea corectă a Regulamentului Şcolar ş1 a celui de
Ordine Interioară:
20 Caclrclc cliclacticc sunt obligate să pan1c1pc lc1 Consiliul J lrolcsoral si la C()nsiliului J lroksnr,il ,ii
clasei.
21. Profesorii trebuie sa aibă o \inută morala demna. în co11corclama cu , aiori le cduca\io11c1lc pi..' c,iri..' k
transmit ele,·ilor. o ,cstimcnta\ic decentă si un comportament responsabil:
22. Personalului clidactic ele predare îi este interzis:
• să părăsească sala de clasc1 1 sala ele des1c1şurarc a acti,·ităţii s�ila sau l<..'r1..'nul de spoit. in 1i1111�u1
desfăşurării acti, ită\ilor didactice (doar in ca1uri e\ccptionalc).
• să folosească t,+lonul mobil în timpul dcslăşurării acti,·itf1\ilor didactice. in ufora c1ctul 1i ,li idctic.
• să elimine ele, ii din clasa / sala de desfăşurare a acti, irăţii.
• să în,oiască elc,·ii clin timpul acti,·itfqilor cliclactice pentru rooharea unor probkmc pcrso11c1lc.
• să moti, e7.c absentele ele, ilor cărora nu Ic este diriginte.
:23. Pernru nerespectarea R.0.1.. caclrclc didactice ,or l'i sancţinnmc conlorrn statului cadri..'lor diddctic1..·

111. ATRIRUŢllLE PROFF.SORliLUI DIRIGll\TE/ FDL.CATORliLl
J

I/ Î\i\'AŢr\TORl'l.l.l 

I. Întocmeşte sernestric1l planul orelor ele clirigen\ic consiliere părinti. pc care ii proint:'1 intr-o llri1 d ... , cl:1-,,-1
colectinilui ele ele, i. părinti lor şi apoi conducerii şcolii:
2. Se preocupă ele respectarea Regulamentului Şcolar. cât <;;i a celui ck Ordine i11tcri(),1ic1 Rcgkrnl.'11ti11ik
sunt prC1.entate ele, ilor. ci adnd obliga\ia ele a Ic rl'specta:
3. Complctea7.ă documentele şcolare necesare: catalog. acte pentru burse şcolare. cli\ersc situa\ii cc sl.'
iwsc pe parcursul anului şcolar:
--1-. Urmăreşte pre1.enţa ele, ilor la cursuri. car şi la acti, ită\ilc C\traşcolarc organi1mc de şcual,.i ln cc11ul
unor abclteri ele la regulamente. prc1intă situc1ţia în Consiliul Prol'csoral al clasei sau Consiliului J lroksm:11
al şcolii. unde propune măsuri cc se impun:
5. Stabileşte reguli precise ele comportare în clasă. cât şi arribu\iilc ele, ilor in cadrul colccti\lllui.
6. Întâlnirea cu părintii sau reprez ntantii legali se recomandă a l'i incli,·icluală. in conformitati..' cu o
programare st:1bilită in prealabil. 1.8 această 1ntâlnirc. la solicitarea părintelui rcprocnwntului kg:il sau ,1
cliriginrclui. poare participa şi elenii.

7. Se prcocup8. î111preum1 cu comitetul ele p5rn1\1. pi..'ntru hun:1 g()spod:Jrirc a s:Jlii Lk LL1<1. undi..' 1::,1
c.kslaşoară acti, irarea:
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8. Preia. pc bază de proc 'S-wrbal. sala de clasă în care îşi dcsluşoarn acti, itatea ele, ii. hun urile rn cme
este dotata sala si raspunde de acestea irnprcuna cu ele, ii si parilllii acestora co11lcrn11 co11tr,1c1L1lui
educational.
9. Răspunde de întreaga acti,·itate a clasei şI 11I111e11I nu pornc lu;i m:isurI disciplinare s,1u c.k nltj 11c1tu1·,t
decât cu consultarea prolesorului diriginte:
l O. Informează elevii şi părinţii acestora cu pri, irc la prc,-cderile legale referitoare la testările na\ionak. L1
rnctodologia de continuare a studiilor:
11. lirrnărcşte frec,·en\a elc,·ilor - săptămânal - cercetează c,w1clc abscn\clor unor ele, i :;;i inli.m11c,11;1
părinţii acestora in scris. in cazul in care inregist1-ca7a mai mult ele 20 absente ncmotin1tc. ln limita ,1 2ll
de orc de curs pe semestru. absen\elc pot îi moti,atc doar pc ha1,1 cererilor scrise ale părintelui. sc1u
reprezentantului legal al ele\'lilui sau ale eleHiiui major. adresate învăţătorului institutorului proksornll!i
pentru î1wăţă111ântul primar/profesorului diriginte al clasei. a, i1.ate în prealabil ele moti,arc ele ci1trL'
directorul unităţii de în,ătământ.
12. \lonitori1ca1.a situmia la imatatura a elc,ilor. participa1\'d si ruultatck ek,ilm l,1 cuncur,uri :-,i
competitii scolarc. componan1<..:ntul ek,ilor in timpul ac1i,i1,1tilrn· sulldr(' si e:,,:trc1srnl,11\.'
13. Parintii. tutorii sau sustinarorii legali sunt int"ormati in scris rderitor la situatiilc de ccrn�L·nt,1.
sanctionarik disciplinare. ncinchcicrca situatici scolare si rcpetentia.

IV. M.ĂSURI SPECIALI:: DE SECLRITATF ŞI PROTFCŢIE Î\" SCOAI..-\

l. Intrarea ele, ilor în şcoală. se , a 18cc prin cailc de acces stabilite l,1 i11L·cputul ,mului scol,11
2. /\ccesul eln·ilor în şcoală în timpul orelor de curs se fr1cl' pc intrarea principalJ. moti, c1ndu-si
intarzierea.
3. Se interzice ieşirea eln·ilor din clasă în timpul orelor ele curs ( doar în ca1uri cxccp\ionale)
-+ În incinta şcolii este in1er1is l'umatul. consumul ele băuturi alcoolice. droguri. sernin\c. energii.ante:
5. Se inter1ice introducerea �i l'olosirca ele arme albe. materiale e:,,:plmi,e. obiecte şi suhswn\e care pun în
pericol siguran\a şi securitatea ele, ilor. rndrelor didactice sau personalului )Colii:
6. Se interzice accesul în şcoală cu 111ateriale audio-, izualc cu caracter obscen:
7. ln timpul orelor ele curs. al C\amenclor şi al concursurilor este intcr,isă utili1are,1 tekfo,rn1:lor 111ohik:
prin e:,,:cep\ie de la această 1xc,·eclcrc. este permisă utili1area accstoI·a 111 timpul orclm de cur:,. 11u111,1i L'll
acordul cadrului didactic. în situaţia lolosirii lor în procesul educt1ti, :,,lu in situa\ii de urgL'll\il J >L, du1<1t,1
orelor ele curs telefoanele mobile sunt setate ,1Stlcl înc..'it să nu ckr,rnjc;e procesul educ,1ti,. c·c1drL'k
didactice nu raspund ele bunurile de , al oare detinute. pierdute s<1u deteriorate ale ele, ilor JîL' JîL'1·io,1d,1
programului scolar.
8. Se inter1ice accesul parintilor1tutorilor legali in scoala !'ara acordul rndrului didactic. ,1cesti,1 ,1, ,llld

obligatia ele a-si insoti copiii pana la intrarea in şcoala si ele ,1-i prelua la sl'c1rsitul orelor de cuI·s de l:1
poarta şcolii.
9. Se i11tcuice accesul persoanelor neautorizate in incinta şcolii .. .l\cestia au ohligatia de a intra in scoab1
pc poarta principala. lcgitirnandu-se in lata oricarui cadru didactic. personalului au\iliar si nedidactiL·
au\iliar. mori,·and scopul si durata , izitei.

\'. ,\TRIB L'TIILE PROFFSORL'L l'I DF SER\'ICIL' 

l. Fiecare cadru didactic arc obligaţia de a indcplini sarcina de prnksor de ser,·iciu pc :;;c()cil,i. C\lllllHlll
gralicului stabilit la începutul sc111estrului.în funqie de 1iua 111 care este programat
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2. Proksorul de seniciu răspunde. supra\eghca?ă şi controlca1ă programul 1il11ic al ::iCOlii I.a inc1..·p1..·1\_',1
sen·iciului pe şcoală. se pre7intă la director pentru a li inlormat asupra '\ enimentelnr sau prnhkmclur d111
ziua rcspecti\ă:
3. Programul zilnic se desfăşoară între orele 7.30- 1--1-:30:
-+.Asigură.cu sprijinul diriginţilor. ordinea şi disciplina în şcoală:
5. Verifică prezenţa la orc a tuturor cadrelor didactice. conform orarului 1ilnic: in u..11 de ahsc11\C1 ,1 unui
profesor informea7.ă directorul şcolii. Orice nerespectare a programului zilnic este colllunicată cn11duc1..'rii
şcolii:

6. Controlează respectarea regulamentelor şcolare. în special cu pri\·irc la pnuta decenta a clc\·i Jur.
rumarul. deplasarea pe holurile şcolii. intrarea persoanelor străine:
7. la cunoştinţă ele C\-Cntualelc conflicte dintre ek\·i ş, impune rn5surilc necesare. iar dacă est<..' Cd/lll
infor171ea1ă conducerea :;;colii:
8. Profesorul de scn iciu pc şcoală arc dreptul '<i dea displi/.i\ii r1crsn11alului de intrc\i111..'r'-' i''-'ntru
rc:rneclierea anumitor problcllle cc apar în tilllpul ser\ iciului:
9. Supra\eghează respectarea normelor de protecţia muncii (SS1vl). J )Sl(ISL ). şi de protcqia lllediului:
I O. La terminarea scn ici ului asigura documentele şcol,irc ::ii co11sc11111ca1ă în Registrul de lncid1.'11t'-'
di\erse e\·enimentc. informea1a clircctorul şi propune uncie rntisuri C1.' Ic crede de cu\ iin\tl Rcgi:--.trul ,k
Incidente \a li \Crilicat de director.

Vl. ORLIGA"fll AI.E ELEVILOR 

1. Să lic prezent la şcoală între orele 07:...J..5 - 07:.5.5. Se 1nte171cc accesul clc\ilor in incinta :;;colii 111<11
clenellle ele orcic stabilite:.
' Să respecte Regulamentul ele J'uncţionare al şcolii şi Regulamentul ck ordine int1.'riomti:
3. Să lic prezenţi în clasi'\ la începerea orei. orice întâr1icrc este sc1nc\io1rntă conlorm 1·cgulc.1n1<..'ntulu1:
-+. Să aib5 o ţinută decentă în şcoală şi in curtea :;;colii. Prin \inuti:'1 indccc11tă se 111\ckge panwln11i :--.cur\i.
cămnşă sconsă din pantaloni. şapc5 pun::llă nccorespu11;,.ător. pa11tnlo11i şi bluA' nrnlal\..' pc corp purt,ll\..' ,k
fete. \·opsirca părului î11 mod strident. 171achia_j C\agcrat. \i11ută prn\·ou1to,11"c_ cc1-c1..'i lc1 hc1i\..'l1 si picrcin'.:'·
Fle\ii care se prezintă cu o \inută inckcenti'i \·or li atc11tiona1i sii-:;;i schirnhc \Cstimc11w\ia şi \Or prim,
obscna\ie indi\iduală. Pentru repetarea abaterilor se \Ol' aplica s,rnqiuni mai t1sprc. i11St1\it1..' de �dLicr'-·c1
notei la purtare:
8. fle\ ii să nu părăsească incinta institu\ici în timpul programului şcolar ln c,11u1·i C\C\..'p\innc1k. s1..' \ ;1
cere permisiunea proksorului diriginte sau a proksorului de scn iciu. care-l 1n\·oi1..'şt,' P'-' propriei
răspundere. În situa\ia in care clenii nu arc acordul prolcsorului. răspunde pcrsornil de hot,1r,1r1..'t1 s,1.
9. [le\ii au obliga\ia să poarte asupra lor însemnul :;;colii (clacă c\isti1). carnetul de ele\ si sC1 k· p1 c/111k
prolcsorilor. când li se solicită acest lucru. abaterea fiind transrnisa dirigintelui.
I O. Vineri clupă amiază. sâmbăta :;;i clulllinica se pot organizea1ă acti\ ită\i e\tra-curricularc pc ba/a un<..'i
planificări aprobate ele director:
11. i\u se organi1ea1ă acti\·ită\i gen: concursuri sporti\c. C\Cursii_ dru171cţii. banchete. /ilc n11nrn,i:-;1icc
etc .. decât in arma orelor ele program:
12. 111 situa\ii c\ccp\ionale ele înt,Îr/icrc s;:-iu lipsă ci proksornlui lk l,1 nrt1. ele\ ii rJlllcÎn 111 clci-.:i1 -;uh
conducerea şefului de clasă şi ckslaşoară în linişte. acti\ ită\i de 111unci'\ inclcp\..'lldcntă_ p1.'ntn1 ,1 11t1 dcrclllfl
ceklalte clase din şcoală. Dacă aceasta se intâmplă la ultima oră din prngrnrnul şcnlar. ele\ ii \ ,lr put1..'c1
pleca acasă nulllai după cc au am1n\at conducerea şcolii şi au primit În\Oirca in acest sens. l) rnksurul de
scn 1c1u anunţă dirigintele clasei. care \ a inlorrna părin\ii. D,1că () clas,1 părăscsll..' scoal,1 inc1i11tc Lk



terminarea programului fără aprobare clin pan 'a conducerii şcolii. 10\11 clc,·ii sunt ckclara\i c1hsL'nti 
nemotirnt. consemnati în catalog. În caz ele ahatcri repetate pri, ind ,1l·cs1 aspect. se ,a propun"' sc:-1ckr"'�l 
notei la purtare cu 1 punct 

13. l�levii au obligatia ele a pastra integritatea obiectelor din dotarea salilor de clasci. cabincll'lm.
laboratoarelor. a sal ii de sport si a canilor imprumutmc de la biblioteca. ln ca; contrar. , t)r :--upunc1
cheltuielile de reparatie sau ,or înlocui obiectul dc1t:riorat cu unul nou.
1-+. Părinţii ele,ilor ,ino,a\i ele distrugerea. deteriorarea bunurilor din şcoală ,or pl5ti toate lucr:11·ik
necesare rcpara\iilor conform contractului educaţional încheiat la inccput ele ciclu. În CcFul în cmc nu:-;'-'
cunoaşte ,ino,atul. răspunderea clc,·ine colccti,ă ( a clasei ) . .,\ceeaşi sancţiune se aplică şi l1L'ntru 
distrugerea sau deteriorarea bunur ilor din apropierea sălilor de clasă. 1:1c, ii care distrug b,wi 111a1L'ri,1l:1 ,t 
şcolii ,or fi sanqiona\i şi părinţii acestora ,or li ohliga\i să inlocui:1scJ sau să plJtcasc{l ohicctck di:,;trn:-;'-' 
in nia.\im 7 zi Ic: 
15. Fle, ii nu au ,·oic să srn\ionue in la\a Can 'clariei. ,1 cahi11L'tL1lui dircctornlui. ,t Sl'crcwri,1ttilui
contabilităţii. Ele,ii pot solicita auclien\ă directorului sau sen·iciului secretariat:
16. l:::lc,·ii care au un cornponament neacleC\at ,or li monitoriza\i:
17. 1-:levii pot 1i îmoi\i P' semestru ma.\irn 20 de orc. coni'orrn cererilor părin\ilor. Cercrik ,t1r li
înmânate dirigintelui în termen de 7 1ik. de la reluarea cursurilor.
18. 1-:Jc\'ii au dreptul să conteste nota la o lucrar"' scris{] sau la C.\t1m11ia1-c orală solicit,ind l{11rn1riri 111
aceeaşi z1.
19. Ele, ilor li se interzice să aducă persoane străine în şcoală. orice încălcare a acestei dispcl/Î\ii , ,1 c1duc'-·
sanqiuni conl'orrn regulamentului în ,·igoarc:
20. În cadrul orelor de educaţie lî1ică ele, ii , or m-ea echipament sporti,:
21. !:Ic, ii scutiţi medical la ora ele cduca\ie fi1ică ,·or li prc7en\i. şi pnt prillli alte s:ircini
22. 1-:lc,ii care perturbă procesul de îm·ă\ărnant prin ,ocilcrări. injurii sau alte acti,ită\i 1·u\ă de ·ck Cl' \in
de procesul de în,ă\ământ ,or fi sancţio1ia\i conform regulamentului şcolar ş1 ,oi- r:i:;pu11Lk i11 1·:11,1
Comisiei ele disciplina. h1rnilia clc\ltlui , a li informată:

VII. DREPlTRII.F ELEVILOR. RFCO\IPF:\SF

I. elc,·ii beneliciază de drepturi si recompense pre, {vute in Statutul ele, ului. O\ I-+ 7-+2 I ().Uc'.20 l h.
2 ele, ii , or fi recompensati prin premii acordate la sl8rşitul anului �miar
a. Se acordă titlul ele şei' ele promoţie absohcntului clasei a VI 11-a cu cca mai marc medic a tuturor :rnil\lr
de şcoală. cu condiţia să aibă 10 la purtare în to\i anii.
b. Se poate acorda un premiu de onoare pentru un ele, care a contribuit la creşterea prestigiului :;,cnlii
c. Se acorcl5 burse pentru ele,i. ci'. 0\ 1 1 5576/201 l. actuali1at. 
\'l[J. RESPONSABILIT.\TILE F.LEVILOR; SANCT!L

i

i\l PENTRl
i 

NERFSPECT-\RF\ 

ACESTORA 

f---:ste interzis ele, ilor: 
I. sa distrugă sau sa moclilîcc in. crisurile clin clocu111cnte şcolare. prcculll cataloage. lc)i 111c11ric\lk L'tc
• sancţiuni:
- nota 6 la purtare pcmru clc,ii claselor \'-VIII diminuarea calificati\lilui in Îll\atanrnntul primm
2. s{l deter ioreze bunurile din patrimoniul unită\ii de 111\·{qărnilnt
• sanq1uni:
- la prima abatere: remedierea sau achitarea co11trn\c1lorii bunurilor cli:--trusc
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- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contrc:1\alorii bunurilor �i sc5ckrea notei lc1 pun:1r\.' 

diminuarea calificati\'ului in invatamantul primar în runqie de grm itmea !'aptei. 

3. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest. care atectea7.t1 deslaşurarea acli\ ită\ii de in\ t1\t1rnjnt

sau care afectează frec\'enţa la cursuri a ele\ ilor.

• sanq1uni:

- mustrare scrisă.

-+. să blocheze căile ele acces în spaţiile ele învăţământ:

• sanqIunI:

- mustrare scrisă.

5. să deţină şi să consume. 111 perimeirul uniti'iţii ele Îll\ăţământ şI 111 al'arc1 accs1uia. clrogmi. h:wturi

alcoolice şi ţigări şi să panici pc la _jocuri ele noroc

• sanqIunI:

• pentru fumat:

- prima abatere: mus1rare \ erbala

- ab8leri repetate: mustrc1I-c scris/:\.

• pentru cle\inerca sau consumarea ele alcool:

- pelllru e\e\ii claselor V-Vili: scaclerea notei la punme cu 1 punct (prima abatere). 'î punclL' (ah,ncri

reperate): diminuarea calificati\Ului in imatamantul primar.

• pentru deţinerea. consumare. traficarea drogurilor:

- anunţarea parintilor si a organelor abili1ate.

• pentru practicarea_jocurilor ele noroc:

- eliminare 1 zi (prima abatere) si 3 puncle la purtare (ab8leri repdc1te).

6. să introducă. în perimetrul unităţii ele Îll\i'iţărnânt. orice 1ipuri de arme sau alic ins1rumente. pI·\.'Cllll1

muniţie. petarde. pocniwri etc. care. prin acţiunea lor. pot akcL1 IntegrItrne<1 tizici1 �1 p:--ihiL·i1 ,1

colectinilui ele e\c\·i şi a personalului unităţii de Îll\ ă\ămnnt:

• sanqiuni:

- nora 6 la purtare' diminuarea caii licatinilui 111 Îll\ ataman tul primttr. ,1Iwnţarea parintilm sI a urg,rn\.·\ur

de ordine.

7. să posede şi să di !'uzeze materiale cu caracter obscen sau pornogrttlic:

• sanqiuni:

- elilllinare 3 zile (trei puncte la purtare).

8. si'i u1ilizc1e telefoanele celulare şi alte lllijloacc ck înregistrare :wclio-\ icleo în 1irnpul orelor de curs:

• sanq1uni:

- la prima abatere: rnus1rare scrisa

- pen1rn abaicri repeta1c: eliminare 3 zile (trei puncte la purtare/ cli111inuarca calil1cati\lilui in Îll\',ît,1111a11tul

pri111ar).

0 să la11se1e c11rnnţuri foise cu prI\ irc la amplasarcc1 unor rnal\.'ri,ilc l'\1'llvib1k 111 peri111\.'trul u11It,'i\I1 lk 

În\ ăţămil11t: 

• sanq1urn:

- anunţarea parintilor si a organelor ele ordine,

1 O. să aibă \inută. comportamente şi atitudini ostcntaii\c şi pro\ ou1toare:
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•!• pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate. prea scunc s,iu 1ransparcn1c. husticrc. 111achiL1_i 

e\cesi\'. fuste foarte scurte. pantaloni cu talia prea joasa. pantaloni scur\1. păr \Opsit în culori strid\.'lll\.'. 

machiaj strident. bijuterii în C\Ces. picrcinguri. \inută capilară indecentă): 

• sancţiuni:

- prima abatere: obsen·a\ie indi\·iduală. anunţarea părinţilor.

- abateri repetare- scadcrea notei la purtare cu I punct/ diminuarea calil�catinilui in in\atan1c111tul prirndl'

❖ pentru comportamente şi atitudini ostentatih' şi prO\'Ocatoare:

• sancpun1:

- prima abmere: obsena\ic indi\'iduală. a11un\area părinţilor:

- abateri reperare: mustrare scrisă.

11.

❖ să aducă jigniri şi să manilcsre agresi\ iwte in lirnhaj şi in cornpmta111cnt l'a\ă de colegi

• sanq1un1:

- prima abatere: obser\'a\ic inclivicluală. anun\area părin\ilor:

- abateri repetare: mustrare scris{!

❖ să aducă _jigniri ş1 să rnanifcste agrcs1,1tatc în limbaj ş1 1n co111pona111ent !'a\il de J)\.'rsont1lul

unită\i i ele îm ă\ărnânt.

• Sanqiuni:

-nora 7 la purtare si elirninarca 3 /ilc/ diminuarea calif1cati\'Lilui in imaranrnnrul primar.

12. să deranjeze orcic.

• sanc\1un1:

- prima abatere: obsena\ie incli,icluală. anunţarea p5rinţilor:

- abateri repetate: mustrare scrisă

13. să se rn1gaje7c în conflicte , iolente. bătaie.

• sanqiuni:

- scăderea notei la purtare în func\ie de gra,·iwtea 1·aptci. mcrgcind pEină ln clirnin,ll'e. di111im1m\.·,1

calificati,ului in in,aramnnrul primar.

1--1-. să rc!'u7e respectarea regulamentului de ordine interioara a şcolii.

• sanq1un1:

- prima abatere: mustrare scrisa

- abateri rcpetate:scădcrea notei la purtare cu un punct/ di111inuarea calilicati\'ului in in,atanrnntul primar

15. să se implice în aqiuni care aduc atingere (degradarea) i111aginii şcolii.

• sanq1u111:

- scăderea notei la purtare diminuarea calit1ca1i,ului 111 imatamantul primar. 111 i'unqie de g1·,1, 1tal\.',1

faptei

16. Sc.1 copioe la lucrările scrise

• -ancpu111:

- nota I la lucrare/ diminuarea calificatinilui in in,atamantul p1·irrnll'.

17. să-şi însuşeasc::'\ obicc1c sau hani de la colegi.

• allC\lllllJ:

- scElclcrca notei la punarc: diminuarea calif1cati, ului in imat,1111c.1ntul prirnm 111 l'unqic lk ,'.rct, 11,11cc1

faptei:

- anun\area parinţilor şi ,1 organ 'lor cornpctcntc.
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18. să desfăşoare acti, ită\i ele propaganda pol iticf1. pro/elitism 1·el igins.

• ancpu111:

- obscna\ic indi,iduală. anunţarea părinţilor:

19. să părăscscă şcoala în timpul prograrnului sau sa se prezinte la scoala inaintc ele 11.50.

• sancţiuni:

- prima abatere: mustrare scrisa

- abateri repetate: scăderea notei la purtare cu un punct

,:, JJrcci1ari:

- la 3 nrnstrari scrise se scade nota la purtare p,rna la 6 diminuarec1 calilicatinilui in in,·awnwntul prirn;ir.

IX.RE! .A TIA PROFFSOR-FLEV

I. Pot fi considerate ncconlorme cu legile si rcgularnentclc scolare (i11clusi, .·\cordul c;idru de pdl'l\..'ll\..'ri,11 l

sau degradari ale relat iei profesor-ele,· (anga_jm-ek, ). urniatoarek ,1 ·tiuni initiak· de angajt1tii un1t;itII �1

pe care. in consecinta. ele, ii (sau reprezentant ii acestora) Ic pot scrnnala (conform procedurii) :

a. discu\iilc. afirmaţiile. aluziile cu caracter obscen

b. dicutiile cu ternmică politică si religioasă în scop de propagandă

c. afornatii a căror conţinut aduc atingere intcgrită\ii morale. psihice

d. cornponamentc cme contin arncnintări sau mingc1·i cu pri,·irc l,1 intcgrit,1tea li/.ică

e. discriminarea se:--:uală . etnică şi religioasă

f discriminarea pc criterii de ruiclen\ă (urban- rurnl :intern e:--:tern)

g. implicarea e!e,·ilor. cu ,1cceptul sau larn accqitul lor. în actiuni :1 c:1ror ci'ccte sau proceduri ·l1111r,1, in

legilor şi regulamentelor şcolmc

h. insusirea oricăror l'orrne ele ,·enituri. ca parte a resurselor irnplic.11..: de cmre ek, i. rcguLirnc111c11· �,1u

neregulamentar. în acti, ită\i şcolare şi c:--:traşcolare. sau prin colabor,1rc:1 ncestora cu I·undmii. ;isociatii \..'t ·

i. notarea elc,·ilor sau a claselor ele clc,·i in ,·eclerea ohtinerii de GItrc prol'esor a unui l�1ls prestigiu �,Iu ,1

unor mantajc materiale si linanciare. ck ambele pani sau ele o singura pane

_j. modificarea unei e,aluari obiecti,e prin in1lucntarca sau constranger\..'a unui proi'csor

k. e,·aluarea denaturata a ele, ilor din rnoti,·e concur n\ialc (intr\..' prnlcsori.e!c, i sau ·las'-- de ele, i)

I. facilitarea obtinerii ele carre ele,· a unor a,·antaje sau drepturi. ( l\111crii si atributii. transkruri. panicipt1ri

la acti,·itati e:--:trascolare. burse ele stat sau din alte surse. prclllii. c,·aluari neobiecti,c. Jllodilicarc,1

e,aluarii scolare sau a unei sanctiuni acordate sau allata in procedura. rnoti,area neregulalll\..'llWr:1 c1

absentelor. etc). care contra, in legilor si regulamentelor. prin prcrindcrea de la acxsia a u11n1·, cnituri s,Iu

bunuri (sau ol'erite din initimi, ,l elcnilui ). pri11 impunerea l11·ic,1r'--i lt)rine ck cnnclitinnt11·'-, �,1L1 li1r,1

e\primarca u11ei pretentii din partea angajatilm: dt1ca t1,·,111tn_jl-lc si drl'pturilc S\..' uI, in k'gal '-·k, ului.

susti11erea lor ele catre anga_jati se Iace lara emiterea unor pretentii si cu co11ditia 11'--real11,1rii u11\..'i -.,i1u,11i1

discriminatorii la ni\'i.:lul elc,·ilor

m. utili/.arca muneii li:;ice sau intclccruak a elc,iilor in scop personal sm1 in !'olosul scnlii. pr111

constringcri ele orice kl. irnpou·iq1 ,ointci acestora (inclusi, in Clll1l\..''-:tul unei sm1ctiuni ck clin1in,11\..'). �:Iu

in ba/.a unor promisiuni de tratament prei'crenrial ( e:--:crciwrca un\..'Î inlluc11l\..' asupra unei ,1utPritati

eliclacticc sau alte i'acilitati)

n. indcplinirea din partea elenilui a unei obligatii scolmc regulamentare sau ccrinta ncn.:gulrn11cnwr,1 .

c, enrual nereglementata . pr111 eonstrangeri eleterminme ele amcni11tmi sau concreti/ari <1lc :Ic\..'stor,1



(e\ a luare negativa sau angajarea oricarci forme de sanctiune). !XC\ 111.ute de regulamente. dar nelLrndatc1 in 
situatia data 
o. constrangeri asupra elen1lui în ,-cderea obtincrii clin partea scolii c1 unor sumc ele bani sau bunuri d'-
orice fel. ce au în moci legal statut ele clonatie sau sunt nereglementate în ceea cc pri\ este statutul
p. e:punerea ele, ilor la inlormatii sau inrerpretari tenclentioase legate ele aspecte din , iata pri, ,lla :--,1u
pro!'csionala a unui profesor (sau alt anga_jat al unitatii). sau cu pri, ire la pcrsonalitcllCa accstuic1. 1n ()rlCl'
spmiu clin perimetrul scolii
q. este intcr1.isă şi constituie abatere clisciplinar,i irnplic1rL·�1 ck, ilor p1.:i-so1wlului din unit,1tL·t1 ,k
im·atarnant in srrangcrea/gcstionarea ronduri lol'.
r. c\·aluarea neobiecti,·a. acordarea neregulamentara a notelor sau pc cr1ter11 nercgle111entmc de kgislc1tic1
scol ara
s. denaturarea e,aluarii elcnilui sau conclitionarea aceste1c1 de nk·rirea din partL'a ele, ilnr (s,1u "
repre7.entantilor acestora) 8 unor sume de bani . bunuri ele nrice l'cl.sen icii (dcsti11c1te prni'csmului :--du
unitatii de imatarnant) sau de participarea la mcditatii pri\ate
l. absernele repetate ale profesorului
u. ncmoti\·area absentelor in conclitiik incaclrarii regulamentare a acestora
\. nerespectarea procedurilor de numire a sefului clasei
: . 11einlorrnarea ck,·ilor în ti111p util cu pri\ irc la rc.'glc111cntari nn1 c,1rc 11 pri,·csc pc accst1,1. sc1u ,lSLq,r:1
unor termene. conclitii ele inscricre sau depunere de dosare
:\. alocarea netransparenta si sau ncrcgula111cntara de resurse rinancic1re si materiale unor cl,is'-' de l·k, i . 111
moci prdcrential sau nea lisarea în loc \ i1.hil a tuturor mticolclor din 1·l·gula111ent'-'· ecm:-i pri, l'si: in 111\lcl
direct sau indirect pc ele, i
y. imposibilitatea ac csului la legi si regulamente. i11 continut intL·grJI. in spatiile spccilicc1ll' in procntul
regulament
1. ncasigurarea conditiilor igienice. termice. de iluminare in s8lik de clci:;a. grupuri sanitmc etc
aa. ncrcspectcm:a drepwrilor ro.uitate din regulamentul Consiliului ele, ilor
bb. c:,,:punerea nedemna a clcnilui prin propagarea unor inlormatii cu cmactcr pri, at. cu pri, irc lc1 -;itut1tit1
familiala. economica. _juridica. medicala etc a elcnilui si familiei s,1k. cc pot genera o ima�_inc nl'g,1ti,,1
nc_justil1cata a acestora si care pol influcma negau, e\'aluarca scolara sau pot genera trnt,lll1l'nll'
discriminatorii si umilit0c1rc
2, Procedura 

a. Ele\ ii se adrcscad1 dirigintelui cu rcrmcn de raspuns în 7 zile calendaristice. I .1ps<1 rnspunsului :--du
insatisfactia legată de accsw permite clc\Lllui sa se i1drcsc1 in scris Comisiei de clisciplină din cidrul(\
Termen ck raspuns :7 1.ilc calc11claristici:
b. În toate situa\iilc în care clenii c1rc statutul de reclamant poate alege dirigintele un proi'csor circ sd-1
consilieze sau sa-I repru.intc i11 lata persoanelor sau comisiilor cu rol ele ancheta sau deci1iL'. sau pllilll' li
rcprc1.entat de unul dintre parinti tutore legal sau micmc alta perso�111a :1clulta . .-\cclasi drept se aplicc1 si 111
situmia în care clenii arc statut de reclamat.
c. În situa\ia in care dirigintele este persoana rcclrn11at{1 clenii se ,1,lrcsca1,1 mc1i intc1i scl\ilui ·\lmi:--il·i
dirigintilor/directorului. cu pastrarcc1 tuturor procedurilor
ci. ln situatia 111 care directorul este pcrsorrna reclc1rnata. clc\'Lil se poate ,1drcs,1 dirl.'cl Crn11i:--i'-·i Lk
cliscipli11a C\.
c. Cadrul didactic reclamat nu poate lua panc la cle1.bareri si clcci1ii in cadrul C!-\ sau in comisi,1 Lk
ancheta a CP.
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f Nerespectarea procedurilor nu poate a\ea ca efect desconsidcrnrca rcclarnatici \Cniw din p<1l"l1._',1 

elentlui: in aceasta situatie se impune comocarca ni\clclor intermediare care nu au fost scsi1.atc. P'--'ntru 
luarea la cunostima a reclalllatiei si parcurgerea regulamentara a procedurii. 

g. \'i\elc ierarhic superioare ele\'Ltlui se pot autosesiza. aducand la cunostinta Co111isici de disciplin,1

situatiile C011Sl8lalC.
h. J-:lc\ii sau repruenwntii acestora pol scsi1.a orice incalcmc ,1 drepturilor lor. rL'/tiltak' din legi -.;1

rcgulalllentc.
i. Maniera de probare a declaratiilor (reclarnatiilor) ele\ilor sau ,1 reprc1.cntantilor accstorn ra111c1n1._' l,1

latitudinea profesorilor sau a comisiilor solicitate.

CO"°SlLI LL E.LE.\'11.0R 
l. În fiecare unitate de în\ăţălllânt ele stal şi particular. se constituie consiliul ele\ ilor. l<.Hnwt din lid 'rii
cle\ilor de la fiecare clasă.
2. Consiliul ele\ ilor i'unqioncază în b::v.a unui regulament propriu. 8\ i1.at de conduccrcil unit:l\ii de

in, ă\ământ şi care este ane:---.:ă a prc1.cntului regulament intern.
\_ CL)nsiliul cin ilor îşi clesc11rne8ză reprc;;.entantul. clin randul rcprucnwntilor cle\iiL)r din cl,isck \ -\-III
. pentrn a participa la �cclin\ck Consiliului ele ael111inistraţie al u111t,i\11 ele 111\·ă\frniant cu st,llut lk 111\ 1tc1t.
rnnd sunt ,rnali1.atc situmii cmc ii pri\esc in mod direct.

X.TRA!\SFERUI, [J,F \  !LOR
l. Uc\·ii au dreptul sa se translcre de la o unitmc la alta. in conl<.m11itc1!c cu pre\ cderile r 'guL..11111._'111ului ,k
organi1are si I·unqionarc a unită\ilor ele Îll\ă\8lll,Î11t prcuni,crsiwr si ale pr1._'/.Clllului reguid1111._·11tului II1t1._·rn

.-\prohările pentru transkr se dau de către consiliul de adrninistrc1\ic al unitmii l,1 carl' s1...' :--.oli1...it,1 
translcrul si se cfcctuc,va. ele regula. i11 perioada rncantci de \·ma. 

2. Prin c:-.:ceptic. translcrul de la ni\elul prcscolm se poate !'ace nricancl in timpul anului Sl'lll,1r 111
perioc1cla intersernestriala sau a \acantei ele ,·am. tinancl cont de interesul superior al copilului.
3. Transferul elc\·ilor in timpul anului şcolar se poate elcctua. in moci n 'Cp\ional. in urmtnomelc situ,1\ii:

- la schimbarea clo111iciliului părin\ilor într-o alta localiwtc:
- la rccomanclarra ele tnrnsl'cr. eliberma pc ba1,1 unc'i c:---.:pcni1c medical, elcctuatc de Dircqia de Sc'lll[ll,tt1._·
Publică:
- la de lc1 În\i'l\ământul de ana sau sporti\·:

XI.ATRIR UŢIILE ELF\TLLI DE SFRVICll Î.\' CL\S.\

l. li Inic l-2 eln i clcctuecvc1 sen ic iul pc clasă. în ha1a unui grafic întocmit ele prnl'csorul diriginte .
. -\tribuţiilc eleqtlui de scn iciu pc clasă sunt:

2. Lrmărcşte procnţa cle,ilor pc întreaga durată a cursurilor �i Ctl1rnrnicC1 prnlcsmilnr l,1 inc--·putul tl11._1
lista ck\ ilor absenţi:

3. Asigură creta şi buretele pentru tablă. întreţine cură\cnia tablei:
-+. Vcghea1.ă la păstrarcc1 curăţrnici in clasă. mrage atcn\in colegilor să nu arunce h{1ni1 sau 1·l'sturi
alimentare pe jos. sa folosească pentru aceasta co:;;ul de gunoi:
5. ,\criscştc clasa pc timpul pauzei:
6. Controlca:d'l. împreună cu şe!'ul clasei. clacă pc timpul folosirii cl:1sei de către al\i ele\ i s-a pc'istr:It
integritatea tuturor bunurilor şi sesi1.ca1.ă dirigintele prolcsorul de sen iciu asupra nl'regulilor l'onst,ll,1l<--·:
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7. Se prez111ta 111 clasă cu 5 minute î11aintea începerii cursurilor. pentru \crilicareci stăl'11 clasei <:,1 1·acc

retuşurile necesare. rămâne la sfârşitul orelor pentru ,eriiicarc stării clasei:

XII. ŞEFl 1 L CLASEI

l. Pentru asigurarea unui climat Ic orcli11e şi disciplin{l Ici 11i\ ciul 11\.'drci clase. pentru p8str,Hl',1 hum1rilnr

din dotare �i reali/arca kg,-llurii dintre cokcti\ ul ele ele\ i �i diri�_:illlc prnksrn· (k :,:;cn iciu. :--\.' in:--titui\.·

funcţia ele şef de clasă.

2. Dirigintele. împreuna cu ele\ ii. numeşte şeful clcisci şi un înlocuitor al acestuia.

3 . .-\tribu\iile şefului de clasă sunt: 

- Veghca1ă asuprn pi'1str;:irii ordinii în clas;:i pc clur<1t,1 pc1u1c1 sc1u 111 lipsc1 prnlcsnrului 1.stt.' :-,pri1i11i1 ,k

ele\ ii de sen iciu pc clasă.

- Atrage atenţia asupra comportamentului necu, iincios foţă ele colegi. cktcriorarca bunurilor din clasi1 :;-i

îl i11forrnc,vă pe diriginte ele e\entualele abmeri di11 colecti\·:

Informează profesorii clcisei. dirigintele/profesorul de sen iciu despre clolcanţclc. propunerile. 

ini\iati\clc sau nernul\u111irilc cokcti\ ului ele clc\i: 

- Coordonează acti\itatca clc\ilor de seniciu pc clasă:

- l:ste membru in Consiliul clasei.

Xlll..\ORVIE OF. COi\lPI.ET.\RF .. \ CO.\DICII DF PRFZE:\T,\ .-\ PROFFSORII.OR 

l. Condica de prc:;en\ă este docurnemul care cenilictt acti\ itatca cc o clcslâşoară 1il11ic ( pc orc ) cc1dr\.·k

didactice:

2. Completarea condicii este efectuată de prolcsmul ck scr\iciu: hc11tuak modilic{1ri se np\.'r\.·t11t1 11L1111:1i

cu aprobarea directorului:

-;_ Completarea se face fără a se omite orc din program.

-+. E\-entualele ncconcord,rn\c sau neefectuări ale orelor sunt conse1111wtc numai de către director. care \ d

opera în condică cu cerneală roşie:

5. Condica de prc1cn\ă a caclrelo1· cliclactice se nurncrote,11.ă şi se îrm . .:gist1-c,11.ă l,1 ser\ ici ul sccr\.'tttrit1t:

6. �u se admit spa\ii goale între orarele 1.ilclor săptămânilor. Dacă c\i:-,t{l_ se harca1ă de c{Hrc directm.

7. I.a in\·atamantul prescolar se \·a semna 1.il11ic condica de prcJ\.'llt:1. 1·:1rn dctalicrc,1 acti\ it,11il(l1. ,IC\.':--l\.'J

tiind co11semnate in C1ictul ecluc,noarei - i\l,urngemcntul .:durntot1rci. cu S\.'11111,nurn. cllilllirrn pl,111i1·1L"t11·ii.

Xl\'.:\TRIBUŢlll,E SFR\'ICJliJ_l·I SFRCRFT.-\RIAT 

l. Secretariatul funqionca1ă pentru ele\ i. părin\i. personalul unit{qii ck im 8\8mant si pe11tru ,1ltc pcr:s(l,111\.'

interesate. potri\·it unui program de lucru aprobat de director:

:2. Sccrctmiatul cisigura permanenta pc întreaga perioada ele dcsl�"i�urmc ,1 orclm de rn1-s:

3. Secretarul cornplctcai'.f1 lisele matricole. cataloagele de corigenta si se ocupa de arhi\cll'\.',1 1uturl1r

clocurnc11tclor şcolare:

-+. ln perioada \·acantelor şcolare. cataloagele se păsuu11.ă la secretmiat:

5. h iclc11w. selecţionarea. păstrarea si depunerea documclll 'lor �c,1larc ln .-\rhi\·clc :\,qio1rnlc. dupci

e\pirarea termenelor de păstrare stabilite prin lndicmorul tcrrncnelor ele p,1strnrc. aprnhat prin LHdi11ul

\�1--:CrS. se fac î11 conlorrniwte cu prcn:dcrile 1.cgii .-'\rl1i\elor l\a\ionalc nr.16 din 2 ,iprili\.· 19%:

6. Cornpartirncntul de scnctariat este subordonat c.lircctorului şcolii:
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7. Sarcinile secretarei sunt prc:zentatc în fişa postului:

8. I.a terminarea studiilor. în Ccl7. de trnnslcr ele\ ii trebuie sri prC1.inte scn ieiului SL' ·n.:wr1at s1

bibliotecarului că nu au căni nerestituite sau alte obliumii l�Hă (Ic sc()alfl !lL'Onorate:
' --� ' ' 

9. După aprobarea transi'crnlui. SCl"\·iciul scc1\:t,1rint este obligat s:1 S\llicitc situa\i,1 :;;col,1r,1 ,1 L'k, ului i11

termen de - zik. Lk\Lll nu este înscris in catalog punn la prirnire,1 situJ\iei :;;colare de ec1tre ::,cn,ilu l,1 c,11·L'
s-a transferat.

1 O. Fle\ ii care au urmat cursurik intr-o u11itatc de il1\ atairnrnt di11 ,ilt:1 t,m:i. J)lll dnbandi c,ilitme Lk ck, 
stabilita in cadrul procedurii ele chi\alare. 
11.lndirercnt ele cctatenic sau statul. alegerea ni\-clului clasei in care ,·a li înscris elenii ca audient. se li1cc
prin decizie de catre directorul unitarii de im·atarnant.

XV.ATRIB uŢI l 1:\1 LE SERVICIULUI CO�TABI I .ITXrF

I. Sen·iciul de contabilitate al şcolii este subordo11c1t directorului-ord\lllatm te1·\im de credite. ,is1�u1·:1 :,1
răspunde ele organi7area şi desfăşurarea acti, it8\ii l1nanciar-co11tahik a unit:'.'l\ii de 1n, t""l\f1111ii111. 111
conlorn1irntc cu elispwiţiik legale 111 ,igoarc:
2. Contabilitatea îndcplincşte ori 'e sarcini l111anciar-cont,1bilc 1ncrL·di11\me d' director s,1u stipublL' L'\lîrL·:-
în acte 11ormati\·c:
3. 1\lte sarcini sunt prc,ă1ute 111 t'i�a postului.

XVL\ TRI BUŢIU:\11 LE BIB I  .JOTF:CARULUI 

1. Bibliotecarul este subordonat directorului unitc"""qii de 111, ă\ărn,1nt:
2. Bibliotecarul organi1cază acti\·itatea bibliotecii. asigura runqi\1n,1rea acesteia si este intL·1\.::,,1t Lk
completarea raţională a fondului ele publicaţii:
.3. lndrurna lectura/ studiul documenwrea I elaborarea lucrărilor clc,ilor si proksorilor . pu11,1nd id
dispo1i\ia acestorn instrumente ele informare. rcspecti,· fişiere. cataloage. liste bibliogrnl'icc etc. cMe sc1 k
111lcsncască o orie11tarc rapidă 111 'okqiilc bibliotecii:
-+. Participa la toate cursurile specifice ele forrnare continua:
.'i Organi/.ea/.ă si panicipc:i la organi/,Hea c.lc aqiuni specilice: L111sarL' de cilrlL'. int,1lni1i lilLT:trL' 
sirnpo1.ioane., itrine si e.\po1i\ii de cflqi. standuri de nout,1\i sc1u de cllkqi i de c{ll"\i. pr 'IL'lll,iri ,k 111i1nu,1k 
etc: 
6. R8spundc ele întregul l'nnd ele c:Htc al bibliotecii. iar 111 ca;,ul unor pierderi 111toc111e�tc docu111e11U\Î,1
necesar ă recuperării căqilor: cei care pierd căr\i din rondul bihliolL'eii trebuie <1 Ic achitL' co11i'om1
lcgisla\iei in \ igoare sau sa Ic inloeuiasca cu un C.\c111plar identic:
7. La terrninarea studiilor. in caz de transkr ele, ii t1·ebuie să proi11te sen iciului SL'netmic1t Cei nu ilu c:ir\i
nerestituite:
8. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate ele directorul $COiii.
C)_ \:u poate solicita ele la elc,,i sume de bani pentru intarzicri la restituirea cartilor
10 .. 1\nual. se !'ace o ill\entaricre a fondului de cane si solicit;i conducerii şcolii cisc.1rcc1 cc1nil\l1·
clcteriorme si cornplcrnrcn fondului ele curte.

X\'! I I .A TRI BUTIL\111.F PE:RSO:\.-\ I. l 'I.LI DF Î:\C RI.J 11{ E 



� .:-1,·' · r, t. , , ,-..; • 7 

'.1.•. .c.r ·,; .• r J · ,,_c · } • •-; , "'") 

l. Personalul de îngri_jire este direct subordonat conducerii -;colii şi răspunde ck asigurarea curil\\.'111\.'I
pentru spa\iul repartizat:

2. Sarcinile îngrijitorului su11t prc,ă1.ute in fişa postului:

3. Personalul de îngrijire indcplincştc si alte sc11·cini date ele dircctm.

:XX. DISPOZITII LFG .. \TF OF PERS01'.\Lll. 1'EDID,\CTIC SI DIDACTIC AL\11.J..\R 

l. Concecliik fâră plmă se acordă 11urnai în perioada ,acan\clo1· şcolare. cu rcspccwrca prc,cclcril111 din
contracwl ele muncă:

2. Se consideră abateri disciplinare:

- întâr;,icrca sistematică î11 efectuarea lucrărilor:

- î11târ;:icrea sistematică şi c1bsc11\c ncmoti,are ele la scniciu:

- plecările ncjustilicate ele la scn iciu sau î11ainte ele încheierea programului:

- refuzul 1icjustilicm de a îndeplini sarcinile şi atribu\iilc ele scn iciu:

- ncglijen\ă repetată în rooh,:irca lucrărilor:

- manil'cst{lri care aduc <1ti11gcrc p1·cstigiului şcolii sau autorit{l\ii:

- nerespectarea secretului prnksional s,1u al conlielcn\ialitfl\ii lucrărilor care au c1ccst cc11·dcl\.T

-+ Pentr u ahsen\c ncmoti,·,1tc ele la scn iciu ele până la 11.ilc snu 111'1\irn 2-J. orc. salariatul , a li dirninu,1t cu

reducerea sc1lariului ele pc o durat{! de o lună cu 5 ° 0. im pcntni rep\.·w1·c,1 nhnterii ,a li s,111q1onat cu l(l0
o 

pc două luni:

5. Pentru nrni mult ele 11i\c consccuti,e salariatul ,a li diminuat pc:; luni cu 10° 0:
6. re toată perioada progr,1mului se intcr1.icc conc,urnul de btiuturi ,ilconlicc sc1u prc1 c11\;1 rn st;tr\.' lk
ebrietate la sen iciu:

7. Dacă un salariat ele la pcrsonc1lul nedidactic sau didactic 8u\ili,u· se a!li1 sub inllucnţn alcoolului �i S\.' 

consrntă de către director sau alt persoană din consiliul ele adrninistra\ie. , a fi supus unei anchcl\.' la
comisia ele disciplină şi se ,or lua măsuri conform CODLTLI VIL':\CII: În runcţic ele grn,·itmen !";1pt\.'i S\.' 

poate ajunge pană 1n desi'accrea cornractului ele 111uncti:

8. Personalul muncitor care răspunde de buna 1·unqionarc a (T:\lR.\IYI ll:R\l!CI· se ,or <2,h1 "uh

incidenta decretului -1-00:

XXI. REI ATIA ,\\GA.IAT-A\CA.JAT

I. Pot ti considerate neconforme cu legile si rcgul,1rncntclc scoL1r\.' :-.,lll dcgrncfari ,1k r\.'i,1tici pruk:-.m

prolcsor. (c1nga_jm-angajat) a tiuni incli, iclualc ak a11ga_jmilor sau de inllucntm\.' c1 un\.·i ,llltnrit,1\i (j1L'r:-.l1,111j

sau grup. indilcre11t ele po1itia clin statul ele !'unctii. clin interionil unit,1tii sau clin structuri cducc1tiu11:1k
e\ternc). in moci direct sau prin intermediar. in scopul de a obţine de ambele puni sau de o singura p,11-l\.'
a. a, antaje l"inanciarc bunuri 'sen icii:

- ,cniluri salariale ne_justil·icatc sub orice lorrna (premii. grndatii. mc suplilllcntmc. i11ck1rn1i1c1tii.
cleconturi. , enituri rc/.ultme prin nerespectarea nurrnelor de calcul ,1 salarii lor. etc ). prin incc1lc,ircc1
normelor stabilite si a tran,;parcntci dcci7.ionalc si prnccciurrilc.

- resurse linancinrc bugetare prekren\ialc pentru actiuni pcrsonak. acti, itati scolare si \.'\trascol,1r\.'. 1x111
incalcarec1 normelor stabilite si sc1u a transpnrcntci clccizio1rnlc si proc'durnlc.
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- oh\incrca prcl'crcn\ial8 de spa\ii. dotari. rnmcrial rn scop dicL1ctic. prin incalcar"-'U nmrnclm :-,tt1hil1tc

si sau a transparentei deci/.ionalc si procedurale ,enituri si bunuri ru.tilwtc din ,1ctiuni Cl' i1ict1!c,1 ,wrlll ·k

si legile scolarc si care presupun implicarea ele, ilor :-.ub orice lcHrnJ.

- mijloace Ciw si circulante aflate în dotarea unitarii spre a 11 lolnsik in scop personal si carl' ,1duc un

prej ud ici u fi nanei ar uni tarii.

- insusirca de bunuri prin schilllhcrn.:a regilllului co11tc1hi I n acestora.

- a,anrnjc financiare si lllatcric1lc nejustificate. ilcgnlc. obtinutc prin inter!llcdiul ckpartc1rnc11tclur 1.k

contabilitate si aclministrntie si cmc aduc un pre_judiciu bugetului unitmii

- utili7arca în folos propriu a resurselor linanciare imobilizate în conturi sau nlbtc in casieria unit,1tii

- incheicrea/interrnedicrcn de contracte sau acri,·itati de achizitielol'crta sc-r,icii in folosul scnlii L1r,1

respectarea legilor in \ igoare. e\ entual prin implicarea personalului neautori/cil in <1ccsl scop. i11 \ cd1.:1·"-·a

obtincrii de a,anrnje personale de orice fel. sau care aduc 1111 prc_judiciu linnncinr unitatii p1·i11 ni,elul

pretului. a calitatii bunurilor achi1itionmc. prin inutilitate,1 t1chi1iti 'Î sau prin sube, ,!luarea p1·"-·tului

ofertei

- a,anta_jc financiare si bunuri roultatc din contracte de sponsori1are. donatii. prnil'Ctc li11ant,1tc l'k. 111 111

incalcarea normelor stabilite si a tr,1nsparcn1ei prnc"-'durnlc

- utili;,,area in folos propriu a personalului aclministr,11i, si c1u\ili,1r.in t1111pul prograrnului de lucru

b. a,antaje netinrrnciare (sau e\cntwil. cu irnplicatic !'inanciara imli1·ect,1l

!'unctii si atributii de orice natura. obtinutc atribuite pri11 e, iwrca sau incale:.u-c,1 kgilor s,

rcgulalllentelor sau prin nerespectarea criteriilor de nu!llirc sau sekctic (În s11u,111<1 1n c,m: n1111"-'n1 nu 

indcplinestc criteriile de numire sau selectie accste,1 pot li reintcrprewte. cu conditi,1 ,1�i,2ur,11ii 

transpc1rentci dcci1ionalc si procedurale) 

- l'unctii si atributii de orice nmura obtinutc atribuite lara asigur,1rca trnnsparcntei clcci1.il)nak· �i

procedurale

- prestigiu necmcnit. obtinut prin documente lalse sau neacoperite de acti, itati reale

- rnodilicarea unei c,aluc'"lri sau a unei sanctiuni date in rnod rcgulamentm (s,w albui in -;udiu 1..k

procedura). alti'cl dccat prin mijloacele rcgulamcnt,ire ele contl'Stdrl' sau prin cele stc1hilite \.'\plicit d1..·

e, ,iluaror sau de ernitc!llul sc111ctiunii

- discriminarea po1.iti\a sau negaii,·a nc_justilicaw. pc criterii de ,msta. ,cchime. 1xrformc111tc1. "-'te (cu

e\ccptia siruatiilor reglementate): C\Cntuala _justilicarc a unei discrirninmi se !'ace într-o mc1nicr,1

transparenta. prin consultarea clupa cai .. a C1\. Ci > sau a comisiilor ,nctl)dicc

c. abu-;ul de auto1·iiate

- utili1arca autoritatii ai'crenta l'unctici pentru dec11ii .sanctit111i :-.,n, e,alumi cc1rc cnntrn,in kgilm :--i

regulamentelor( scolarc. altele: dccat cele scolare sau prue11tului regulament) sau sunt 1ll'rcglcm"-'nt,1ll' lk

acestea (situatie in care se impune consultarea altor factori de dcci1ic)

- nerespectarea transparentei deci:;ionalc si a procedurilor in situatii prcci1,1tc ele pre1entul rq�ula111"-·nt

- c, itarea factorilor ele dcci7ie în situatii in care se irnpunc legal co11sultarca accstorn sau in situat ii în cdrl'

dcci/.ia nu se poate l'unclamcnta pc rcglcmcntarilc c\ÎStcntc

- atribuirea de runctii. rcsponsabilitati. resurse firnrnciarc si materi81c. spmii. scT\ icii sm1 alte 1·,1cili1,11i

lara specificarea criteriilor de atribuire si în mod netransparent. in situatiile in cm"- crill'1·iile 11L1 su11t

anterior stabilite si 1·cctmnscu1e
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- atr ihuirca de functii sau responsahilitati angaj<1tilor (cu c.\ccpti,1 celor ,111terim prL'ci1c1t"-' i11 li:-,c1
postului). lara acordul liber al acestora. rara acordarc.'a drepturilor l111anciarc sau ck alta llcltur,1 cc Sl' cu\ i11
conform normelor sau care conduc la elcpasirca timpului ele lucru
ci. alte reglcrncntari pot fi n:cl,:rnrntc urn1atoc1rck:

- comportamentele jignitoarc.olcnsatoarc la c1drcsa altor angc1_iati. rcali/atc in cadni public (:-,c(1l,1rl:
situatia gra\a o rcpru.inta rnc1nilcstnrec1 c1ccs1orn in prU.l'nta ele\ il()r

- inelilcrcnta lata de rnanilcstarilc ele indisciplina ak clc\·ilm

- situcltiile nereglementate ele nici o lege.regulament sau norrn�ll1\·. care ii pri\CSc ,1tnt pc prnksori
(angajati) cat si pe ele\ i. foc obiectul unor consul tari la ni, Iul grupurilor ele dcci1ic C,\. CI ) _ curnisii
llldoelicc.Colllitctcle ele parinti. Consiliul elc,ilor. Consiliul clasei. clasc1 insasi.
2. Sanctiuni la adresa profcsorilor/anga_jatilor

- lncalcarca 1xc1cn1ului regulament se sanctionca1.a in conformitate c11 legile si rL·guidrncntck' su1l,m.: 1n
\·igoarc si sau prin depunctare la ni\·elul fisei amwk ele e\·c1luc1re la capitolele rl'ic1tic1 proksm-1m1lc:-,(1r_
profesor -ele\. in l'unctic ele grn\ itmc.
3. Procedura

- Profc.orii sc adresc,11.c1 Comisiei de ctirn C1\ Comisiei de disciplina. rnre arc ohlig,1tia lk a ,crilic1
\Crielicitatca unor alirnwtii sc1u !'apt' rcclanrntc.
--L Directorul 

- Arc sarcina ele c1 Isce inforrnari complete cu pri, irc la acti\·iwtilc la c,1rc panici pa (cksl'asu1·,ne l,1 ni\ L·lul
Inspectoratului sau a altor institutii). in cadrnl consiliilor sau in alrm1 lor. dar ohlig,1toriu in c,1drnl
consiliilor: asigura c1cccsul lc1 bc1:1.a de date pri\·inel lcgislatic1.
5. Comisia de discirlina

- lsi eleslasoara acti\itatea cu maxima transparenta in conl·orrnitatc cu legile si regulamentele scolc1re
- componenta comisiei ele disciplina se \a reali1.a prin C\crcitarca \otului membrilor C.\.

- comisia arc caracter temporar si se \·a inliintn ln ne\ oic.
- '\eîndcplinirea sarcinilor ele scn iciu sau îndcplinir.:a lor in moci 11ccorcspundnor atrag"-' dtq,i'l :--i11"-·
dirni11unrcc1 calilicati\Lilui �i s,1u sanqion,1rcc1 discipl1nm{1. urnlcrn11 prL'\L'dcrilm kgii. ulnl-mrn (J\I ) �

13.05.2020. 

6. Asigurarea comunicarii cu asistenta sociala

- elirigintclc clasei mc mributii ele cenrrnli1arc a ca1urilor soci,tlc la 11i\clul clc1sci. L·l11m1nic,111du-k
directorului pentru s sin1rca Scn iciului ele 1\sistcnta Sociala.

X,\11. DISPOZIŢII Fll\.,.\I.E 

,\n. I. Pruentul regularntnt este inrocm1t 1n conlorrnitatc cu prc\eclcrilc C'onstinqiei [:/.orn,i11iL·i. I L'gii 
imă\ărnântului şi Ordinului de aprobare a Rcgulrn11cntului ele Organi/arc şi h1nqion,1rc a l 'nitil\ilt1r lk 
În\·ăţământ Preuni\·crsitm ele Stai. 0\r!EC 55-1-7' 31.08.2020 şi Statutul clc\'lllui. 0\1 -1-7-1-2 I 0.08 201 h. 
Vor li rtspectate procedurile clc1hora1e' c1ctuali7ate la ni\clul unitătii de in\·{11ărnan1. 
:\n. 2. ,\cest rcgulrn11cnt se aplicf1 în incinta şcolii şi in spa\iile ane\C (curte. aici lk ,1ccc::;)_ pentru ck, i. 
cadre didactice. părin\i (tutore). personal didc1c1ic m1\iliar. personal nedidactic 
·\n -�- Regulamentul Intern ok1·,i cadru org,rni1atmic. pntri\ it Cnnstitu\iL·i �i ,1 I cgii Îll\ ,"i\iirn,intului. ck
C\crcitarc a dreptului lc1 cducc1\ic inclikrcnt de se.\. rnsi'l. na\innalit.itc. ,q,:mcncn\,-1 pulitiec-1 :-,cili rL·ligH1,1<1
CtC.



f\n. -l. Unităţile de îmă\ărnânt se organizează şi f'unqioncază indcpcndcrn de orice ingcrin\c politic1..' :-.c1u 

religioase. în incinta c1ccstorn fiind 1nrerz1se crearea şi 1·unqionarcc1 oricărur !'onrn)\iuni politic1..'. 
organizarea şi destâşurarcJ Jeti,·itfqilor ele natură pulitieă şi pro1clitism 1·cligios. precum şi micc !(i1111i1 Lk 
acti, itate care încalcă normele de conduită rnornlă şi eon, ie\uirc soci,1lă. ca1·c pun in pericol st111,1tatc:1. 

intcgritatec1 fi1ieă sau psihică c1 copiilor elc,ilor sau ,1 personalului din l111iwtc. 

BIB LIOTECA 

l .  Căqilc , or II îrnprurnutatc pc bal'ă ck semnăturt1 pentru :2 săptt1rnfini. cu posibilitmca p1-...'lu11girii cu 1) 

săptămână.
' În c,11.ul ncrcstituirii la tcrrncn. clenii nu ,·a mai pulL'H îrnprurnut,1 dqi.
3. Î11 cazul cărţilor deteriorate. distruse sau pierdute. clcntl ,·a prccL1 o nouă ecli\ie a aceleiaşi ct1qi.
-l. Dacă clc,·ii nu găsesc rnnca dorită. ,or nota titlul cflqii în rcgistrnl spcci,11.

S1.\L\ DE SPORT 

l .  Sala ci sport ,a fi utilizată numai pentru clcsr5şurnrca lec\iilor ele hiuca\i1..' li1icz1 ş1 discipli111..·k
opţionale din această arie curriculară. Orice C\cep\ic ,·a trebui s,'l aibil acordul di1·cctornlui.

2. 1\cccsul ele, ilor în salc1 ele sport se Iace numai înso\it de către prnlcsnr
3. Uşc1 de intrare în clădire , a li încuiată înai11te ele începerea acti, ittqilor clidactice.
-+. fle,ii ,or participa la leqii dom cu echipament sponi, adcc,·at. care nu se ,a lolosi pentrn depLhc11-..:c1
la sala de sport.
). Pană la începerea cles!âşurării leqici. ele, ii , or sta pc bănci.
6. Se irne17.ice 10\irea mingii cu piciorul spre ta,anul sau spre pcr'\ii lmcrnli ai sEllii de sport.
7. Flc,·ii scuti\i medical pc u11 sernestru sau pc tot anul şcolm au obli�1 c1\i,1 s,1 pruintc prol-__·sornlui di.: :--\1llrl 

scutirile rneclirnlc în decurs de cel mult 2 stiptăm:1ni de L1 începe1·cc1 sem1..'strnlui r1..'sp1..'ct1,. 
8. 1-:lc, ii scutiţi ele efort li1ic c1u obliga\ia ele a asi::;w la orck ck sport conform regularnentL·\01 ::,coL11·1..·
!\cestor elc,i le este intc17.isc'i şederea în timpul dcsla�urării orelor ele sport in <1lile de cla"t1

0. Pentru integrare in colccti, a clc,ilor scutiti medical in timpul orei de educmi1..· !i1ic1 ::;i -.port. -.1drul
clic.lactic Ic poate atribui sarcini orgrn1i1.morice (crnnomctrme. Jrhitr,�i- 111asurc1re. imegistrc1r1..\1 u11(1r
clernente tehnice. tinerea scorului. etc). 
l O . .-\ccesul persoanelor străine e::;rc strict illlcr1is 111 sala ele sport \autori1area acc1..·sului se !',1C1..' 1rnrn,1i i.k
către director).

L.-\BORATOARELF DF 1\'FOR\1.-\TICA 

l. I .aboratoarele ele inlorrnmică \ or li utili1mc numai pentru acti, itatea diclc1cticf1 asiswtă de ec1lcul,1t(1r 
1.cqiilc de teorie la 111ateri,1 lnlonrn1ticC1 se , m desL1) L1"'1 111 clc1sC1. l 'tili1arca ·al ·ulc11oarell11· pc1mu -..L·l111ur1
11ccliclacricc este intcr1/isă. I .c1 părăsirc..:i lahorntoarelur. ele, ii , or m,mj,1 '<,1L111e\c sub mese.
2. 1\cccsul elc,·ilor se 1·uce numai înso\Îl de c{me prolcsnr. 111 timpul pc1u/.clor. ele, ii , or pi1r{i,.,i :--p,qiul
petrecându-şi timpul liber 111 curtea şcolii.



3. f'vloditicarea setărilor calculatoarelor şi instalmca de soit nedidactic (_jocuri etc ) este inter1isr1 \ccL·,ul
la datele stocate pc medii c\tcrnc (dischetă. CD. \ lcmory Stick etc.) se Iace dom ele la ct1icul,1torul
profesorului.
-L Profesorii de informatică au obligaţia de a \eril·ica laboratoarele la începutul şi la slârşitul liL·cărL'i 1ilc.
în care se desfăşoară acti\ităţi educati\e I.a plccarl'. prnlcsorii \Ol \Crilic:1 dacă gec1171ur1k sunt i11chisl· �i
uşile încuiate.
5. 1\cccsul persoanelor străine este strict inteo.is în laboratoare. (<1lltt1ri1.arec1 accesului SL' foc1...· nu111,1i de
către director sau sen ici ul secretariat).
Fste strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi de alimente in 1.abormoarclc ele inrornrntică
6. Î\crcspectarea regulilor duce la interzicerea accesului în lc1bormor a clasei rcspccti\e 1xnt1·u ➔
săptărnnni. Răspundercn 1·c\ inc cadrului didactic.

Pruentul Rcgulalllcnt \·a li pro.cnwt intrcgului cokui\ de cadre didactice. pcrso11c1lului �1u\ili,1r. L'k\ iltir . 
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