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 (6) Personalul are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității, pe parcursul desfășurării 

programului școlar și a activităților extracurriculare sau extrașcolare. 

(7) Personalul are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială, educațională, 

DGASPC, în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului,inclusiv în legătură cu aspecte care îi 

afectează demnitatea,integritatea fizică și psihică. 

Art.9 (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă și proiactul de 

încadrare,propuse de director spre aprobare consiliului de administrație. 

Capitolul 2 Personalul didactic 

Art.10 (1) Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele de muncă aplicabile 

Art.11(1) Încadrarea și menținerea în funcție didactică de conducere,de predare,sau auxiliară, a 

personalului, se face cu obligația prezentării certificatului medical, cu formular specific elaborat de 

MECS și MS 

Art.12 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educațional, cu minim 60 de credite transferabile,pot face parte din corpul 

național de experți în management educațional, conform metodologiei aprobate prin OM. 

 (2) Personalul didactic poate participa la activități de formare continuă, în condițiile legii, pentru 

asigurarea periodică a creditelor corespunzătoare. 

Art.13 (1) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau 

calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

reprezentanții legali ai acestora.Astfel de practici,dovedite de organele abilitate, se sancționează conform 

legii. 
Art.14. Prezenţa la şcoală este obligatorie cu cel puţin 5 minute înaintea începerii orei. 

Art.15. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel încât 

intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat după ce s-a sunat, utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute 

ale lecţiei 

Art.16. Este strict interzisă părăsirea orelor de curs de către cadrele didactice. În cazul apariţiei unor situaţii 

neprevăzute cadrele didactice au obligaţia de a anunţa conducerea şcolii. 

Art.17. Fiecare cadru didactic are obligaţia ca la sfârşitul orei să părăsească ultimul sala de clasă, în clasă 

rămânând doar 2 elevi de serviciu; în caz de timp nefavorabil elevii rămân în clasă. 

Art.18. În situaţiile în care se absentează din motive personale cadrul didactic în cauză este obligat să anunţe 

şi să prezinte conducerii şcolii orarul şi numele persoanei care-l suplineşte la fiecare oră. 

Art.19. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs, 

aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă. Dacă elevii sunt reţinuţi peste program este obligatorie 

menţinerea lor în sala de clasă până la sfârşitul orei respective. 

Art.20. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore. 

Art.21. Le este interzis cadrelor didactice să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs sau să iasă 

pe hol pentru convorbiri telefonice. 

Art.22. Sarcinile profesorului/învăţătorului de serviciu sunt: 

(1) Cadrele didactice de serviciu pe şcoală vin la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi pleacă 

conform programului stabilit/graficului, elaborat de şcoală (schimbul I / schimbul II); 

a. schimbul I: 7.45 – 12.30  b. schimbul II: 12.00 – 19.00 

(2) Veghează la păstrarea bunurilor şcolii: mobilier, panouri, geamuri, uşi, grupuri sanitare etc.; 

(3) Ia notă de stricăciunile produse în perioada în care a fost de serviciu, le trece în registrul de procese verbale, 

identificând totodată vinovaţii, în vederea recuperării pagubei; 

(4) Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs; 

(5) Are în vedere siguranţa cataloagelor şi a cancelariei; 

(6) Menţine ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare şi în curtea şcolii; 

(7) Supraveghează elevii în timpul pauzelor (împreună cu personalul de pază când este cazul); 

(8) La terminarea pauzelor, verifică intrarea elevilor în clase şi nu părăseşte perimetrul de supraveghere doar 

după ce toţi elevii au intrat în clase; 

(9) Pentru siguranţa elevilor în şcoală şi în curtea şcolii, cadrele didactice vor efectua serviciul pe şcoală, 

conform graficului realizat la nivel de şcoală; 

(10) Serviciul pe şcoală se desfăşoară în timpul pauzelor şi va asigura comportamentul civilizat al elevilor în sălile 

de clasă, deplasarea lor pe holuri (în condiţii de vreme nefavorabilă), pe scări, precum şi în curtea şcolii; 

(11) În timpul serviciului, cadrele didactice au obligaţia de a scoate elevii din sălile de clasă şi de a asigura 

siguranţa lor atât pe holurile şcolii (în condiţii de vreme nefavorabilă), cât şi în curtea acesteia, având un 

perimetru de supraveghere bine definit; 

(12) Pentru siguranţa elevilor în vecinătatea şcolii, cadrele didactice de serviciu în curtea şcolii vor supraveghea 

părăsirea instituţiei de către elevi, în intervalele orare specificate în programul de funcţionare al şcolii; 
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(13) Serviciul pe şcoală va începe la ora 07.45 şi se va încheia la ora 19.00, vizând în special intervalul de timp 

aferent pauzelor; 

(14) Cadrele didactice de serviciu vor completa, la sfârşitul cursurilor, zilnic registrul cu procese verbale ale 

serviciului pe şcoală; 

(15) Cadrele didactice de serviciu sunt direct responsabile de evenimentele care vor avea loc în perimetrul destinat 

lor, în timpul exercitării serviciului pe şcoală, conform graficului realizat la nivelul acesteia; 

(16) Cadrele didactice iau măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii 

în cazul în care se impune acest lucru; 

(17) Asigură acordarea primului ajutor, în situaţii care necesită acest lucru; 

(18) În caz de alarmă, supraveghează evacuarea elevilor din şcoală, respectând indicatoarele pentru evacuare; 

(19) Verifică persoanele străine care intră în şcoală (împreună cu personalul de pază, când este cazul). 

 

Art.23. Dacă se comit abateri disciplinare grave de către elevi, învăţătorul sau dirigintele este obligat să 

sesizeze în scris părinţii/tutorii legali, să îi convoace la şcoală şi împreună cu conducerea şcolii să ia măsurile care 

se impun. În caz contrar învăţătorul sau dirigintele va fi sancţionat. 

Art.24. Motivarea absenţelor fără acoperire scrisă este considerată abatere disciplinară. 

Art.25. Este obligatorie trecerea notelor/calificativelor în carnetul de elev de către profesori/învăţători. 

Art.26. Cadrele didactice pot primi şi alte sancţiuni, în afara celor prevăzute de legislaţia în vigoare, cum ar 

fi: diminuarea punctajului anual sau suspendarea dreptului de a beneficia de primă sau de salariu de merit. 

Art.27. În incinta şcolii fumatul este permis doar în spaţiul special amenajat în acest scop. 

 

Cap. III ELEVII 
 

Art.28. Elevii au obligaţia să-şi însuşească întregul conţinut care se referă la statutul de elev din 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – OMEN – 5115/15.12.2014 şi 

din prezentul regulament. 

Invocarea necunoaşterii prevederii regulamentelor în cazul încălcării din culpă sau intenţionat nu duce la 

absolvirea de răspundere a celor vinovaţi. Întregul colectiv didactic şi celelalte categorii de angajaţi ai gimnaziului 

se obligă să asigure respectarea tuturor drepturilor elevilor stipulate în regulamentele menţionate. Acelaşi principiu 

stă la baza prezentului regulament de ordine interioară care stabileşte concret obligaţiile elevilor în şcoală şi în 

afara ei, atât în timpul activităţilor şcolare cât şi extraşcolare. 

Art.29. La dobândirea calităţii de elev al acestei instituţii şcolare, elevul şi părintele atestă sub semnătură la 

începutul fiecărui an şcolar că au luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi se obligă 

să le respecte. 

Art.30. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte profesorilor/învăţătorilor 

pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 

Art.31. După ce se sună de intrare se închid uşile şcolii, rămânând deschisă uşa principală, în vederea 

asigurării celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor didactice. Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sala de 

clasă, laboratorul, sala de sport, terenul de sport, şcoala) în timpul programului se face numai în caz de forţă 

majoră, cu aprobarea învăţătorului, dirigintelui, sau a directorului. 

Art.32. Accesul elevilor ciclului gimnazial este permis doar pe poarta dinspre curte, cu cel mult 10 minute 

înainte de începerea orelor de curs. Părăsirea incintei şcolii de către elevi în timpul cursurilor şi pauzelor este strict 

interzisă. 

Art.33. Este strict interzisă pătrunderea sau ieşirea în mod fraudulos în şi din incinta şcolii (săritul gardurilor, 

intrarea/ieşirea pe geam, intrarea/ieşirea pe uşa principală etc.) 

Art.34. Circulaţia elevilor în şcoală se face pe partea dreaptă a direcţiei de mers şi numai pe coridoarele şi 

scările care le sunt destinate, fiind interzis accesul în holul principal din faţa sălii profesorale şi a direcţiunii. 

Art.35. Învoirile pentru probleme personale sunt acordate de diriginţi (învăţători) pentru maxim 3 zile pe 

semestru. Cererile pentru învoire vor fi întocmite şi semnate de unul dintre părinţi, vor fi adresate dirigintelui care 

informează direcţiunea, după caz. 

Art.36. Jocul cu mingea în incinta şcolii (cu excepţia orelor de educaţie fizică) sau cu alte obiecte care pun în 

pericol sănătatea sau integritatea fizică a celor din jur este interzis. 

Art.37. Accesul elevilor în afara programului în incinta şcolii este permis numai grupurilor însoţite de 

persoana care a solicitat şi a obţinut aprobarea directorului. 

Art.38. Este interzis elevilor să introducă în şcoală persoane străine, sau să fie căutate de ele în incinta ori 

perimetrul şcolii. 

Art.39. Elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; de 

asemenea este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul recreațiilor, cu excepția unor situații de urgență, 

care trebuie aduse la cunoștința profesorului sau învățătorului de serviciu, care poate încuviința sau nu, folosirea 

telefonului mobil. 
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Art.40 Elevii au obligaţia de a comunica imediat cadrelor didactice sau conducerii şcolii ameninţările de 

orice natură proferate la adresa elevilor, cadrelor didactice sau a şcolii. 

Art.41. Elevii îşi datorează respect reciproc. Este interzis comportamentul jignitor, prin limbaj, 

comportament, agresiune fizică şi orice fel de manifestare antisemită. Cei care se fac vinovaţi individual sau în 

grup de un astfel de comportament, pe lângă suportarea sancţiunilor prevăzute de regulamentele şcolare vor fi 

semnalaţi pentru luarea în evidenţă de instituţiile specializate în delicvenţa juvenilă. 

Art.42. Elevii au obligaţia de a ieşi în timpul pauzelor în curtea şcolii, dând astfel posibilitatea elevilor de 

serviciu din clasă să-şi îndeplinească atribuţiile pe care le au. 

Art.43. În şcoala noastră elevii au obligația de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală 

într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată (fără blugi tăiați, fără păr vopsit și coafuri extravagante, unghii 

vopsite, fără machiaj, accesorii stridente și incomode, încălțăminte fără tocuri prea înalte, tricouri sau bluze 

inadecvate). Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 

refuzarea accesului în perimetrul şcolii; 

Art.44. Conducerea şcolii îşi rezervă dreptul de a judeca la solicitarea profesorilor, drept necorespunzătoare 

şi alte aspecte ale comportamentului elevilor, hotărârea luată urmând să fie pusă în aplicare. 

Art.45. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o formă de învăţămant la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale ….. 

Art.46. Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise, în prezența a cel puțin unuia 

dintre părinți, reevaluarea având la bază baremul întocmit de profesorul clasei, cu interdicția de abatere de la acesta 

Art.47. Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe 

anonime, cu un conținut identic la nivelul Școlii Gimnaziale Traian, întocmite de o comisie și aprobate în Consiliul 

profesoral și Consiliul de administrație. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea 

identificării celor mai eficiente metode didactice. 

Art.48. Se vor respecta întocmai celelalte prevederi din ROFUIP. 
 

 

EXTRAS DIN ROFUIP: 
 

Titlul VII 

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 

 

Capitolul 1 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 
 

   Art. 49. -   Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi 

elevii.   

   Art. 50. -   (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de 

învăţământ.   

   Art. 51. -   (1) Înscrierea în clasa pregătitoare, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale.   

   (2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de 

sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de 

neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de 

retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, în următorul an şcolar.   

   (3) În situatia solicitarii de retragere mentionate la alin. (2), unitatile de învatamânt vor consilia parintii, tutorii 

sau sustinatorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educational al elevului si îi vor informa ca 

solicitarea nu poate fi solutionata decât în situatia în care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta necesitatea 

reînscrierii în clasa pregatitoare.   

   Art. 52. -   (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 

participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.   

   (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de 

învăţământ la care este înscris elevul.   

   Art. 53. -   (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul 

didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.   

   (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte în ziua prezentării actelor justificative.   

   (3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru 

absenţele copilului său.   

   (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de 

medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în 

cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată 
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învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul 

absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul 

unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.   

   (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la 

reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ 

profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.   

   (6) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.   

   Art. 54. -   (1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor 

sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor 

care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional.   

   (2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare 

naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a 

profesorilor îndrumători/însoţitori.   

   Art. 55. -   Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului 

şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.   

 

Capitolul 2 

Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Secţiunea 1 

Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei 
 

   Art. 56. -   (1) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate frecventa, în condiţiile prevăzute de 

lege, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie 

internaţională, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.   

   (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, 

respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform 

legii.   

   Art. 57. -   Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de 

învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor 

lor. Pentru beneficiarii primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită, de către părinţi, respectiv părinţi, tutori 

sau susţinători legali.   

   Art. 58. -   (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de 

egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.   

   (2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al 

antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.   

   (3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.   

   (4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor 

primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepţia 

modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.   

   Art. 59. -   (2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi 

exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de 

învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile 

comunităţii locale/partenerilor economici.   

   Art. 60. -   (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.   

   (2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.   

   (3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, 

reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.   

   (4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din 

unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.   

   (5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma 

reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre 

didactice.   
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   (6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma 

reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În 

cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, 

contestaţia este acceptată.   

   (7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece 

nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.   

   (8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.   

   (9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul 

primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul 

şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.   

   Art. 61. -   (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru 

anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile 

prevăzute de lege.   

   (2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot 

beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, bursa "Bani de liceu", 

bursa profesională.   

   (3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   

   (4) Consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor 

care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.   

   (5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor.   

   (6) Elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane 

juridice sau fizice.   

   (7) În condiţiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor.   

   (8) Elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în 

străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.   

   (9) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în 

condiţiile legii.   

   Art. 62. -   (3) Statul susţine antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia 

cu cerinţe educaţionale speciale.   

   Art. 63. -   (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de stat, particular autorizat/acreditat 

beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de 

suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.   

   (2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport 

menţionate la alin. (1) pe tot parcursul anului calendaristic.   

   (3) Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ, decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în 

localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu 

prevederile legale.   

   Art. 64. -   (1) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul 

obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al 

societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine 

justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.   

   (2) În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului 

de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care 

frecventează învăţământul profesional.   

   Art. 65. -   Elevii din învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat 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. 66. -   Conform legislaţiei în vigoare, beneficiarii primari ai educaţiei care aparţin minorităţilor naţionale 

studiază şi se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar.   

   Art. 67. -   (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi.   

   (2) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special 

integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.   

   Art. 68. -   (1) Pentru beneficiarii primari ai educaţiei cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli cronice sau 

nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă 

medicală.   

   Art. 69. -   (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare.   
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   (2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ, în cluburi, în palate ale copiilor, în 

tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.   

   Art. 70. -   (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular/confesional le este garantată, conform 

legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se 

organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.   

   (2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care 

sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja 

sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.   

   (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în unitatea de 

învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. În acest caz, 

aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale, ale 

organizatorilor sau ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la 

securitatea persoanelor şi a bunurilor.   

   (4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat sau particular 

contravine principiilor legale, care guvernează învăţământul preuniversitar, directorul unităţii de învăţământ poate 

propune consiliului de administraţie suspendarea desfăşurării acestor activităţi şi, în baza hotărârii consiliului, poate 

suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.   

   Art. 71. -   (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular/confesional, libertatea elevilor de a redacta şi difuza 

reviste/publicaţii şcolare proprii, este garantată, conform legii.   

   (2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, 

sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului Regulament şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, directorul propune consiliului de 

administraţie suspendarea redactării şi difuzării acestora şi în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar 

sau le poate interzice definitiv.   

 

Secţiunea 2 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

   Art. 72. -   (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, 

de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.   

   Art. 73. -   (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât 

în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.   

   (2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:   

   a) prezentul Regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

   b) regulile de circulaţie;   

   c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;   

   d) normele de protecţie civilă;   

   e) normele de protecţie a mediului.   

   Art. 74. -   Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar:   

   a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu 

educaţional etc.;   

   b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (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 unitatea de învăţământ 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 unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;   

   g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse 

pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi 

a personalului unităţii de învăţământ;   

   h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;   

   i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la 

această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului 

didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;   
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   j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu 

acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-

educativ;   

   k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de 

învăţământ;   

   l) să aibă 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 sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;   

   n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;   

   o) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte;   

   p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului unităţii 

de învăţământ.   

   Art. 75. -   (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia 

lor şcolară.   

   Art. 76. -   Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat au obligaţia de a 

utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.   

   Art. 77. -   Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un 

comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport.   

 

Secţiunea 3 

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

   Art. 78. -   Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportament exemplar 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 părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul 

este evidenţiat;   

   d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat;   

   e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi economici sau 

de sponsori;   

   f) premii, diplome, medalii;   

   g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;   

   h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.   

   Art. 79. -   Performanţa elevilor la olimpiadele şi concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de 

creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele şi concursurile sportive se recompensează financiar, în 

conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.   

   Art. 80. -   (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de 

diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.   

   (2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului / 

institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului 

şcolii.   

   (3) Diplomele se pot acorda:   

   (a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al 

unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe 

discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul 

"Foarte bine" la disciplina/modulul respectivă/respectiv;   

   (b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte 

tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.   

   (4) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii. 

        Se pot acorda premii elevilor:   

(a) Din ciclul primar: 

(1) Clasa pregătitoare, conform metodologiei de evaluare a elevilor aflată în vigoare 

(2) Clasele I-II – Premiul I – elevii care au obţinut calificativul Foarte Bine la toate disciplinele 

Premiul al II-lea – elevii care au obţinut o singură medie de Bine 

Premiul al III-lea – elevii care au obţinut două medii de Bine 
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Menţiune – elevii care au obţinut trei medii de Bine 

(3) Clasele III-IV– Premiul I – elevii care au obţinut calificativul Foarte Bine la toate disciplinele (în cazul în 

care nici un elev nu a obținut calificativul FB la toate disciplinele, se va acorda Premiul I elevului care 

are un singur calificativ de B și restul FB) 

Premiul al II-lea – elevii care au obţinut două medii de Bine 

Premiul al III-lea – elevii care au obţinut trei medii de Bine 

Menţiune – elevii care au obţinut patru medii de Bine 

(b) Din ciclul gimnazial: 

(1) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni;   

1.1) dacă s-au obţinut numai două medii generale pe clasă peste nota 9.00, mai mari de/minim 9.50, se 

acordă Premiul I şi Premiul al II-lea; nu se acordă Premiul al III-lea; pentru următoarele medii se acordă 

Menţiuni 

1.2) dacă s-a obţinut o singură medie generală pe clasă peste nota 9.00, mai mare/minim 9.50, se acordă 

numai Premiul I ; nu se acordă Premiul al II-lea şi Premiul al III-lea; pentru următoarele medii se acordă 

Menţiuni 

1.3) dacă s-au obţinut două medii generale pe clasă peste nota 9.00, mai mici de 9.50, nu se acordă Premiul I; 

se acordă Premiul al II-lea şi Premiul al III-lea; pentru următoarele medii se acordă Menţiuni 

1.4) dacă s-a obţinut o singură medie generală pe clasă peste nota 9.00, mai mică de 9.50 (între 9.49 – 9.30), 

nu se acordă Premiul I, se acordă numai Premiul al II-lea, iar dacă media generală este cuprinsă între 9.29 – 

9.00 se acordă numai Premiul al III-lea; pentru următoarele medii se acordă Menţiuni 

1.5) pentru mediile generale cuprinse între 8.99 – 8.00 se acordă numai Menţiuni. 

1.6) sub media generală 8.00 nu se acordă nici Premii nici Menţiuni 

   (c) Elevilor din ambele cicluri care s-au distins la una sau mai multe discipline/module de studiu;   

   (d) Elevilor din ambele cicluri care au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;   

   (e) Elevilor din ambele cicluri care s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;   

   (f) Elevilor din ambele cicluri care au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului 

şcolar.   

   (5) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii 

de învăţământ.   

   Art. 81. -   Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel 

local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a 

agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.   

   Art. 82. -   (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi 

în funcţie de gravitatea acestora.   

   (2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:   

   a) observaţia individuală 

   b) avertismentul   

   c) mustrare scrisă;   

   d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;   

   e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;   

   f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;   

   Art. 83. -   (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să 

urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.  

Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o 

sancţiune mai severă.  

   (2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.   

   Art. 84. -   (1) Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în 

atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă că înţeles fapta comisă, 

atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.   

   (2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.   

   Art. 85. -   (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.   

   (2) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.   

   (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi 

prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.   
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   (4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de 

învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub 

semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.   

   (5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul 

de intrări-ieşiri al unităţii.   

   (6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul 

primar.   

   Art. 86. -   (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.   

   (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul 

primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.   

   Art. 87. -   (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a 

elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de 

învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o desfăşoară elevul este stabilită de către 

director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi 

ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Sancţiunea este însoţită de obligaţia 

desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să 

nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat.   

   (2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în 

catalogul clasei.   

   (3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, precum şi în 

raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului.   

   (4) Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământul primar.   

   (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.   

   Art. 88. -   (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de 

învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, 

în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 

18 ani.   

   (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.   

   (3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ 

la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv.   

(4) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.   

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice 

context. 

(7)  Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învăţământul primar. 

(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

   Art. 89. -   (1) Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul 

orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la 

purtare se scade cu câte un punct.   

   (2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de 

învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.   

   Art. 90. -   (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile 

delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate/sustrase.   

   (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii 

clase/claselor.   

   (3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un 

exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor 

achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.   
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   (4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile Art. 143 din 

prezentul regulament.   

   Art. 91. -   (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 147, cu excepţia exmatriculării din toate unităţile de 

învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, în scris, consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. 

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în 

termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.   

   (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluţionare a 

contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.   

    

Capitolul 4 

Activitatea educativă extraşcolară 
 

   Art. 92. -   Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de dezvoltare 

personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de 

îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme 

comportamentale ale elevilor.   

   Art. 93. -   (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs.   

   (2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de 

învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de 

agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.   

   Art. 94. -   (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie 

civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.   

   (2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, 

expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, 

sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.   

   (5) Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de 

timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin 

al ministrului educaţiei naţionale.   

   (6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare din săptămâna „Şcoala altfel” este aprobat de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ.   

 

Capitolul 5 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Secţiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

   Art. 95. -   Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.   

   Art. 96. -   (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.   

   Art. 97. -   (3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a 

limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, 

realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 

responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   

   Art. 98. -   (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice 

ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:   

   a) chestionări orale;   

   b) lucrări scrise;   

   c) experimente şi activităţi practice;   

   d) referate şi proiecte;   

   e) interviuri;   

   f) portofolii;   

   g) probe practice;   

   h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.   

   (2) În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, în cel secundar şi în cel potliceal, elevii vor avea la fiecare 

disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.   

   Art. 99. -   Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se 

elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului 

naţional.   
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   Art. 100. -   (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:   

   a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare,   

   b) calificative - în clasele I-IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, 

profunde sau asociate,   

   c) note de la 10 la 1 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.   

   (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Calificativul/data" sau 

"Nota/data", cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi 

ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.   

   Art. 101. -   (2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.   

    (7) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora 

se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   

    (8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi 

se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar.   

   Art. 102. -   (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să 

încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.   

   Art. 103. -   (1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în 

catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. 

Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul 

primar.   

   Art. 104. -   (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor 

elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care 

sunt scutiţi medical.   

   (2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica 

respectivă, "scutit medical în semestrul . . " sau "scutit medical în anul şcolar . . ", specificând totodată documentul 

medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la 

secretariatul unităţii de învăţământ.   

   (3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie 

fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se 

consemnează în catalog.   

   (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic 

le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente 

tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în 

timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate.   

   Art. 105. -   (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina 

religie.   

   Art. 106. -   (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 

studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul 

"Suficient".   

   Art. 107. -   (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media cel puţin 6 la disciplinele de 

specialitate, sunt declaraţi necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. Aceşti elevi sunt obligaţi să se 

transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/specializări.   

   Art. 108. -   Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la 

una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:   

   a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la 

disciplinele/modulele respective.   

   b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru 

perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, 

cantonamente şi pregătire specializată;   

   c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;   

   d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;   

   e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către 

cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.   

   Art. 109. -   (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la 

revenirea la şcoală.   

   (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în 

rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.   

   (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I şi 

care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau amânaţi anual se face într-o perioadă 

stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la 
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una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, 

se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.   

   Art. 110. -   (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel 

mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 

şcolare, la cel mult două discipline de studiu.   

   (3) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă 

stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.   

   Art. 111. -   (1) Sunt declaraţi repetenţi:   

   a) elevii care au obţinut calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de 

învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au 

promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate 

cu Art. 201, alin. 4.   

   b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală mai mică de 6,00;   

   c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială prevăzută la 

Art. 201, alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de 

corigenţă;   

   d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/modul;   

   e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare "Repetent prin 

exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ", respectiv 

"fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani".   

   (2) La sfârşitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei pregătitoare, au 

manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, la 

finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra, pe parcursul anului şcolar 

următor într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.   

   Art. 112. -   (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi 

unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot 

transfera la altă unitate de învăţământ.   

  Art. 113. -   (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri 

justificate, o singură dată.   

   (2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor examenului de corigenţă.   

   (3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data 

începerii cursurilor noului an şcolar.   

   (4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au 

făcut examinarea.   

   Art. 114. -   (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se face din toată 

materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.   

   Art. 115.   (2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi care nu 

au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru 

ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi care nu şi-au finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial, pot 

continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin 

al ministrului educaţiei naţionale.   

   Art. 116. -   (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de 

elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a studiilor urmate în străinătate 

şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.   

   (2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent 

de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.   

   (3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi 

frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse 

în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.   

  Art. 117. -  (2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor 

sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.   

    

Secţiunea 2 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
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   Art. 118. -   (3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv în clasa pregătitoare, înainte de 

vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională /Centrul 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.   

   (5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa I este permisă pentru unităţile de învăţământ 

cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în 

învăţământul primar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   

   (7) Orice altă formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum şi organizarea 

claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă.   

   Art. 119. -   (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin 

calificativul "Suficient"/media 5,00.   

   Art. 120. -   (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite 

cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de 

consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.   

 

Capitolul 6 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

   Art. 121. -   Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de 

la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.   

   Art. 122. -   Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

de la care se transferă.   

   Art. 123. -   (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada 

intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot 

face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.   

   (3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament, în următoarele situaţii:   

   a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate,;   

   b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate 

publică;   

   c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;   

   d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;   

   e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte 

clase;   

    f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.   

     

Titlul IX 

Partenerii educaţionali 

 

Capitolul 1 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

   Art. 124. -   Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al antepreşcolarului/preşcolarului/elevului are dreptul să 

decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul.   

   Art. 125. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.   

   (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai 

referitor la situaţia propriului copil.   

   Art. 126. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ 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 educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul 

pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.   

   (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).   
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   Art. 127. -   (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare.   

   (2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.   

   Art. 128. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea 

unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ 

implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile amiabile nu 

conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii 

unităţii de învăţământ.   

   (2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar.   

   (3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul 

Educaţiei Naţionale.   

 

Capitolul 2 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

   Art. 129. -   (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul 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 susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului 

obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în 

folosul comunităţii.   

   (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către 

persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.   

   (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat 

sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din 

colectivitate/ unitatea de învăţământ.   

   (5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin 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. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi 

consemnată în caietul educatorului-puericultor/ educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.   

   (6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul şcolii, cauzate de elev.   

   (7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până 

la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.   

   Art. 130. -   Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ.   

   Art. 131. -   Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.   

 

Capitolul 6 

Contractul educaţional 

 

   Art. 132. -   (1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.   

    

Capitolul 7 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali 

 

   Art. 133. -  (2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.   

   Art. 134. -   (1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, 

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea 

atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de 

învăţământ.   



 16 

CAP V: PĂRINŢII 

 

Sec1 Dispoziţii generale  

 

Art.135. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării 

obiectivelor educaţionale.  

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte 

evoluţia copilului lor.  

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în 

învăţământul obligatoriu.  

 

Sec2 Comitetul de părinţi al clasei  

 

Art.136. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, 

convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.  

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea 

cursurilor anului şcolar.  

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;  

(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului 

şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a 

părinţilor ori de câte ori este necesar.  

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, 

în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.  

Art.137. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:  

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de 

îmbunătăţire a frecvenţei acestora;  

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare 

socială a absolvenţilor;  

c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;  

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;  

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii 

educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.  

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.  

Art.138. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.  

(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care 

părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de 

învăţământ.  

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de 

către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu 

privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.  

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea 

cadrelor didactice.  

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.  

(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.  

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ 

învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet. 

(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.  

(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării 

fondurilor comitetului de părinţi.  

 

Sec3 Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi  

 

Art. 139. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

Art.140. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de 

părinţi ai fiecărei clase.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale 

şcolii.  

Art.141. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică, 

conform reglementărilor în vigoare.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul 

regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.  

Art.142. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:  

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a 

absolvenţilor;  

b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;  

c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;  
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d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, 

modul de folosire a acestora;  

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;  

f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;  

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de 

dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  

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

i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;  

j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale 

cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;  

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;  

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în cantine. 

Art.143. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage 

resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau 

juridice din ţară şi 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 sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.  

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.  

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie 

iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Art. 144. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a 

unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48 se face numai de către consiliul 

reprezentativ al părinţilor.  

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.  

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă 

sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..  

(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent 

la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

 

CAP VI: CONDIŢII DE ACCES ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN CURTEA ŞCOLII 

 

Sec1 Cadre didactice  

 

Art.145. (1) Accesul cadrelor didactice în incinta şcolii este permis doar în următoarele situaţii: 

- în timpul activităţii şcolare şi extraşcolare 

- la solicitarea direcţiunii 

- în caz de urgenţă (situaţii speciale. Ex. conflicte între elevii clasei) 

 

Sec2 Elevi  

 

Art.146. (1) Accesul elevilor în incinta şcolii este permis doar în următoarele situaţii: 

- în timpul activităţii şcolare şi extraşcolare (cu supravegherea cadrelor didactice) 

- sâmbăta şi duminica (doar în curtea şcolii) în intervalul orar afişat la intrare 

 

Sec3 Vizitatori  

 

Art.147. (1) Accesul vizitatorilor în incinta şcolii este permis doar în următoarele situaţii: 

- în timpul programului cu publicul 

- cu ocazia „Zilelor porţilor deschise” 

 

Sec4 Părinţi  

 

Art.148. (1) Accesul părinţilor în incinta şcolii este permis doar în următoarele situaţii: 
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