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TITLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare conține prevederi privind organizarea și 

funcționarea activității în Școala Gimnazială „Radu cel Mare”, Târgoviște, în conformitate cu 

Constituția României, cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, cu Regulamentul – cadru de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul 

Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020, cu Legea nr.87/2006 pentru 

aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității, cu OMENCS nr. 4742/10.08.2016 

pentru aprobarea Statutului Elevului,  cu  Legea  53/2003  cu  modificările și completările 

ulterioare, cu Legea 272/2004 privind  protecția  și  promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, cu principiile Declarației Universale ale Drepturilor 

Omului și ale Convenției cu privire la Drepturile copilului, cu Ordinul comun nr. 

1756/3.09.2021 – Ministerul Sănătății  și  nr.  5196/3.09.2021 Ministerul Educației privind 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2, cu 

OMEC NR.5545 DIN 10 SEPTEMBRIE 2020 PENTRU APROBAREA Metodologiei- 

cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, OMEC NR. 6200/16.12.2020 pentru 

modificarea și completarea Anexei la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5545/2020 

privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

Art. 2. Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare se aplică tuturor 

salariaților, elevilor, părinților/tutorilor/susținătorilor legali din Școala Gimnazială ”Radu cel Mare”, 

Târgoviște, având caracter obligatoriu. 

Art. 3. În incinta școlii sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, 

organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică sau a celor de prozeletism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor, cadrelor didactice și al întregului personal al școlii. 

Art. 4. Structura anului școlar stabilită prin ordin al M.E.C. va fi anunțată elevilor, părinților la orele 

de curs, de dirigenție, prin afișaj în școală și în săli de clasă. În caz de epidemii, calamități naturale, 

cursurile școlii pot fi suspendate la cererea directorului și cu aprobarea IȘJ Dâmbovița sau al altor 

autorități competente. 

Art. 5. (1) Școala Gimnazială ”Radu cel Mare”, Târgoviște cuprinde învățământ primar   și 

gimnazial. Activitatea se desfășoară într-un schimb: 8.00 – 14.00/15.00. 

(2) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, 5 minute activități 

educative, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră, și o pauză de 15 minute după cea de a 
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doua oră. În situații speciale, durata orei de curs se poate modifica prin hotărârea Consiliului de 

administrație. Intervalele aferente ieșirii în recreație vor fi stabilite în mod eșalonat, iar 

începerea cursurilor se va face la intervale orare decalate. 

(3) Pentru clasele din învățământul gimnazial, ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 

minute după fiecare oră de curs și o pauză de 15 minute după cea de-a doua oră de curs. 

Intervalele aferente ieșirii în recreație vor fi stabilite în mod eșalonat, iar începerea cursurilor se 

va face la intervale orare decalate. 

Art. 6. Personalul școlii este încadrat conform statului de personal și normării aprobate de IȘJ 

Dâmbovița. 

Art. 7. (1) Directorul școlii, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, Consiliul profesoral, Catedrele/Comisiile metodice, Consiliul  clasei, Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității, cadrele didactice, părinții și elevii își desfășoară 

activitatea în conformitate cu prevederile R.O.F.U.I.P aprobat prin OMEC 5447 din 31 august 

2020, a OMEC nr. 5487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2 și a  OMEC  nr. 5545 din 10 septembrie 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, OMEC nr. 6200/16.12.2020 pentru modificarea și completarea Anexei la ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(2) Consiliul de administrație se organizează și își desfășoară activitatea conform 

prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 5154/30.08.2021. 

Art. 8 Identitatea școlii este dată de: denumirea școlii ”Radu cel Mare”, viziunea școlii, 

misiunea școlii. 
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TITLUL II 

ELEVI 

A. Prevederi generale 
 

Art. 9.Calitatea de elev se dobândește în urma solicitării scrise din partea părinților sau tutorilor 

legali, făcută către unitatea de stat, în situația de față către Școala Gimnazială ”Radu cel Mare”, 

Târgoviște și a aprobării consiliului de administrație. 

Art. 10.Elevii promovați vor fi înscriși de drept în „anul următor de studiu”. 
 

Art. 11. (1) Calitatea de elev obligă la frecventarea cursurilor și la participarea la toate 

activitățile existente în timpul programului unității noastre școlare. 

(2) Lipsa de la ora de curs este marcată în catalog prin absență consemnată de 

învățătorul/profesorul clasei. Părăsirea orelor de curs online fără acordul cadrului didactic, lipsa 

la apelul repetat al cadrului didactic pe parcursul orei online se sancționează cu consemnarea 

absenței nemotivate în catalog. 

(3) Părinții  sau  reprezentanții  legali  vor  fi  informați  în  scris/prin  mijloace  electronice  de 

comunicare dacă elevul înregistrează un număr maxim de 10 absențe nemotivate. 

(4) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor 

scrise ale părintelui sau reprezentantului legal, adresate profesorului pentru învățământ 

primar/profesorul diriginte al clasei, avizate în prealabil de către directorul școlii. 

(5) Absențele se declară ca nemotivate dacă nu sunt prezentate actele în baza cărora se face 

motivarea în termen de 7 zile de la reînceperea activității. 

(6) Actele doveditoare se păstrează de înv./dirig. pe tot parcursul anului școlar în plicul atașat la 

catalog. 

(7) La nivelul unității de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. 

Direcția de sănătate publică va fi anunțată în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de 

absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 

Art. 12. În cazul în care în colectivele de elevi sunt elevi care participă la activități de 

performanță în unități sportive și participă la cantonamente, competiții la nivel local, național, 

internațional, directorul școlii poate aproba absența pe baza cererii scrise a elevilor, cu condiția 

recuperării materiei. 
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B. Drepturile elevilor 
 

Art. 13. Elevii Școlii Gimnaziale ”Radu cel Mare”, Târgoviște beneficiază de toate drepturile 

cuprinse în Statutul elevului. 

Art. 14. (1) Elevii pot beneficia de burse sau alte forme de sprijin material și financiar din surse 

bugetare sau extrabugetare. 

(2) Elevii au dreptul să fie evidențiați, să primească premii și recompense pentru rezultate 

deosebite obținute în activitatea școlară, extrașcolară pentru atitudine civică, atât la finele anului 

școlar, cât și cu prilejul altor activități organizate de școală în timpul anului școlar. 

(3) Elevii  cu  dizabilități  și  cei  cu  cerințe  speciale  de  educație  beneficiază  de  asistență 

suplimentară din partea cadrelor didactice, a conducerii unității de învățământ și a profesorului 

itinerant/logoped/consilier, precum și de resurse educaționale adaptate. 

Art. 15. (1) Elevii fiecărui colectiv își desemnează un reprezentant în Consiliul școlar al 

elevilor, la începutul fiecărui an școlar. 

(2) Consiliul elevilor funcționează pe baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și 

nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor. 

(3) Funcționarea și atribuțiile Consiliului școlar al elevilor sunt prevăzute în Statutul elevilor. 
 

Art. 16. (1) Elevii Școlii Gimnaziale ”Radu cel Mare” Târgoviște au libertatea de asociere în 

cercuri, asociații cu caracter științific, cultural, artistic, civic care se organizează și funcționează pe baza 

unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ, în baza hotărârii Consiliului de 

administrație. 

(2) Grupurile de acțiune care vor să organizeze în afara orarului zilnic reuniuni de lucru, 

dezbateri/întâlniri tematice cu invitați, au obligația să prezinte cerere scrisă spre aprobare la 

directorul școlii. 

(3) În cazul în care activitățile solicitate contravin normelor de moralitate, drepturilor sau 

libertăților individuale, condițiilor de siguranță epidemiologică și prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, directorul școlii suspendă sau interzice activitatea. 

Art. 17. Elevii cu aptitudini sau performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani într-un an 

școlar. 

Art. 18. Elevii au dreptul să utilizeze gratuit manualele școlare primite. 
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C. Îndatoriri 
 

Art. 19. Elevii au îndatorirea: 
 

a. Să se pregătească zilnic la fiecare disciplină de învățământ; 

b. Să se comporte civilizat în școală și în afara ei; 

c. Să cunoască și să respecte legile țării; 

d. Să cunoască și să respecte ROF și RI; 

e. Să cunoască și să respecte regulile/normele de circulație, de apărare a sănătății, de 

securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, de 

protecție a mediului; 

f. Să cunoască responsabilitățile pe care le au în calitate de elev de serviciu pe clasă; 

g. Să se prezinte la școală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor, sau conform 

regulilor specifice situațiilor excepționale (calamități, intemperii, epidemii, pandemii etc); 

h. Să intre și să iasă din școală ordonat, conform regulilor specifice situațiilor excepționale; 

i. Să aibă zilnic carnetul de elev și să-l prezinte înv./prof./dirig. atunci când este cazul, 

precum și părinților pentru a lua cunoștință de situația școlară; 

j. Să restituie manualele în stare bună la sfârșitul anului școlar; 

k. Să păstreze bunurile din patrimoniul Școlii Gimnaziale ”Radu cel Mare” Târgoviște; 

l. Să păstreze curățenia în sala de clasă, holuri, curtea școlii, grupuri sanitare; 

m. Să intre în sălile de clasă și să se pregătească pentru ora de curs imediat ce sună de 

intrare, sau conform regulilor specifice situațiilor excepționale, 

n. Să colecteze selectiv deșeurile; 

o. Să plătească eventualele prejudicii produse bazei materiale a unității de învățământ în 

cazul constatării culpei individuale; 

p. Să respecte măsurile de protecție și prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 

q. Să participe la activitățile stabilite de diriginți, profesori și de către conducerea unității de 

învățământ, să rezolve și să transmită sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite 

de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul 

tehnologiei și internetului; 

r. Să utilizeze aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu 

prevederile legale; 

s. Răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte 

materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; 

t. De a nu disemina, înregistra, folosi informații care conțin date cu caracter personal, în alt 

mod care excede scopului prelucrării acestor date; 

u. De a pune în funcțiune sistemul audio-video în cadrul orelor destinate evaluării; 

v. De a purta uniforma școlara în timpul orelor de curs. 
 

Art. 20. Elevilor Școlii Gimnaziale ”Radu cel Mare” Târgoviște le este interzis: 
 

a. Să distrugă documente școlare (carnete de elev, cataloage, foi matricole etc.); 
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b. Să organizeze, să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de 

învățământ sau care afectează frecvența la cursuri; 

c. Să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

d. Să dețină și să consume în școală și în afara ei: băuturi alcoolice, droguri, țigări, 

substanțe etnobotanice, să poarte asupra lor cărți de joc, șă joace jocuri de noroc; 

e. Să introducă, să dețină sau să folosească în unitatea de învățământ arme, alte obiecte, 

spray, petarde, pocnitori, prin a căror acțiune poate fi afectată integritatea fizică și 

psihică a colectivului de elevi și a personalului; 

f. Să posede și să difuzeze materiale, care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea, integritatea teritorială, care cultivă violența și intoleranța, sau materiale cu 

caracter obscen sau pornografic; 

g. Să utilizeze telefoanele/aparate de filmat/aparate de fotografiat în timpul orelor de curs, 

a pauzelor, a diverselor concursuri sau examene, a activităților educative școlare și 

extrașcolare fără acordul cadrului didactic; 

h. Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unității de învățământ; 

i. Să aducă jigniri, să manifeste agresivitatea în limbaj, în comportament față de colegi și de 

personalul Școlii Gimnaziale ”Radu cel Mare” Târgoviște; 

j. Să părăsească spațiul școlii pe parcursul programului școlar; 

k. Să împiedice sau să deranjeze desfășurarea orelor de curs; 

l. Să alerge, să se bată, să pună piedici colegilor în timpul recreațiilor; 

m. Să umble la instalația electrică sau la materialele din cabinete, laboratoare, sălile de 

sport fără acordul cadrelor didactice; 

n. Să cheme în școală persoane străine care să deranjeze ordinea și disciplina în școală; 

o. Să absenteze nemotivat de la cursuri; 

p. Să înregistreze activitatea desfășurată în mediul online, sau să comunice altor persoane 

datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei 

și al internetului; 

q. Să înregistreze, disemineze activitățile online, sau să folosească informații care conțin date 

cu caracter personal ale participanților la activitatea online; 

r. Să stigmatizeze elevi sau cadre didactice care au fost expuși la infectarea cu SARS CoV- 

2; 

s. Alte precizări cuprinse în Statutul elevului. 

D. Recompense 
 

Art. 21. Elevii care obțin rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară și se disting 

prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a. Evidențierea în fața colegilor clasei; 

b. Evidențierea de către directorul școlii în fața colegilor din școală sau în fața consiliului 

profesoral; 

c. Comunicarea verbală/scrisă adresată părinților; 
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d. Acordarea de diplome inițiate și acordate de școală pentru elevii care se evidențiază în 

diferite activități; 

e. Premii, medalii, cupe; 

f. Recomandarea pentru trimiterea în tabere/excursii gratuite; 

g. Alte forme propuse de Consiliul elevilor, Consiliul profesoral și aprobate de Consiliul 

de administrație. 

Art. 22. Cadrele didactice – înv./dirig./prof., precum și directorul școlii, consilierul educativ 

identifică surse de finanțare extrabugetară pentru asigurarea recompenselor/premiilor 

elevilor care se remarcă în activitatea școlară. 

E. Transferul elevilor 
 

Art. 23. Elevii claselor P-IV și V-VIII se pot transfera de la o altă unitate școlară în unitatea 

noastră în limita a 22/26 de elevi/clasă, sau în situații excepționale cu aprobarea IȘJ 

Dâmbovița pentru depășirea efectivului maxim. 

Art. 24. Transferul elevilor de la o clasă la alta este permis numai în situații excepționale, cu 

acordul Consiliului de administrație al școlii conform cu Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. 

Art. 25.(1)Transferul elevilor se poate efectua numai în vacanțele intersemestrială și în 

vacanța de vară. 

(2) Transferul elevilor în timpul semestrelor are loc numai în situații excepționale: 

schimbarea domiciliului părinților; în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza 

unei expertize medicale efectuate de DSP; în alte situații excepționale, cu aprobarea C.A. al 

IȘJ Dâmbovița. 

F. Examene pentru elevii declarați corigenți, amânați sau pentru susținerea 

diferențelor 

Art. 26. Examenele organizate în unitățile de învățământ sunt: 
 

a. examenul de corigență, pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și 

pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii 

amânați; 

b. examen de încheiere a situației școlare, pentru elevii declarați amânați. 
 

Art. 27. (1) Toate examenele se desfășoară după aceeași metodologie. 
 

(2) Elevii declarați corigenți sau amânați, anual sunt examinați din toată materia 

studiată în respectivul an școlar, conform programei școlare și planificării materiei la clasa 

respectivă. 
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(3) Examinarea elevilor amânați pe un semestru se face numai din materia acelui 

semestru. 

(4) Nu se susțin examene de diferență la disciplinele din CDȘ. 
 

Art. 28. La examene se susțin 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice. La toate examenele se 

susțin, de regulă, două din cele 3 probe. 

Art.28. Fiecare comisie este constituită din 3 persoane: 1 președinte și 2 cadre didactice 

examinatoare de aceeași specialitate sau din aceeași arie curriculară. 

Art.29. Cadrele didactice respectă perioada de desfășurare a examenului de corigență 

stabilită de MEC și iau cunoștință de datele desfășurării examenului de corigență pe 

discipline, componența comisiilor constituite prin decizia internă a directorului școlii 

precum și de responsabilitățile ce revin membrilor comisiei. 

Art. 30. Cadrele didactice care au elevi corigenți/amânați au obligația să realizeze 

pregătirea elevilor în vederea examinării și să fie prezenți la școală în perioada desfășurării 

pregătirii și examenelor. 

Art.31. Pentru examinarea elevilor corigenți unul din prof./înv. este cel care a predat 

disciplina de învățământ în timpul anului școlar. În absența motivată a acestuia, examinarea se 

face de către un alt prof./înv. din școală numit de directorul unității. 

Art.32. (1) Durata probei scrise este de 45 de minute pentru învățământul primar și 90 de 

minute pentru învățământul gimnazial din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau 

primirii de către elev a foii cu subiecte. 

(2) Proba scrisă conține două variante de subiecte. Elevul tratează o singură temă 

la alegere. 

(3) Proba orală a examenului se desfășoară prin dialog profesor-elev, pe bază de 

bilete de examen, al căror număr este de 2 ori mai mare decât numărul elevilor care susțin 

examenul la disciplina respectivă. Biletul conține două subiecte de examen din materia 

examinată purtând semnătura președintelui comisiei și a cadrului didactic examinator. 

Elevul poate schimba cel mult o dată biletul de examen. 

Art. 33. Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă 

susținută. Notele la proba orală sau practică sunt întregi, iar la probele scrise pot fi 

fracționate. 

Art.34. Nota finală la examenul de corigență la cele două probe rezultă din media aritmetică a 

notelor acordate la cele două probe, rotunjite la notă întreagă cea mai apropiată (fracțiunile de 

50 de sutimi se rotunjesc în favoarea elevului). 
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Art.35. (1) Media elevului la examenul de corigență este media aritmetică nerotunjită a 

celor două note acordate de cei doi examinatori. 

(2) Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferență 

mai mare de 1 punct, în caz contrar, medierea o face președintele comisiei. 

Art. 36. În examinarea elevilor de la clasele I-IV unde evaluarea cunoștințelor se face prin 

calificative se procedează după cum urmează: se corectează lucrările scrise; se susține proba 

orală; fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul final al elevului la 

examenul de corigență se stabilește de comun acord între cei doi examinator; în situația 

existenței unor neconcordanțe, președintele are drept de decizie pentru stabilirea 

calificativului final al elevului la examen. 

Art.37. Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obține cel puțin 

media 5.00 sau calificativul ”suficient”. 

Art.38. Media obținută la examenul susținut, constituie media anuală a disciplinei 

respective și intră în calcul la media generală anuală. 

Art.39. În situația în care elevul amânat ăe semestrul II susșine examen pentru încheierea 

situației școlare sau susține examen de diferențe care echivalează o disciplină numai pe 

intervalul unui semestru, media obținută constituie media semestrială a elevului la 

disciplina respectivă. 

Art.40. (1) În cazul în care elevii corigenți sau amânați nu se prezintă la examen din motive 

întemeiate dovedite cu acte în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului sunt examinați 

la o dată ulterioară. 

(2) Data examinării ulterioare este stabilită de directorul unității, nu mai târziu de 

începutul noului an școlar. Se poate depăși data începerii noului an școlar în situații 

excepționale: internare în spital, imobilizare etc., cu acordul IȘJ. 

Art. 41. Rezultatele la examenele de încheiere a situației școlare, corigență, amânare, se 

consemnează în catalogul de examen de către învățător/profesor examinator și în catalogul 

clasei și în registrul matricol de către secretarul școlii. În catalogul de examene se 

consemnează notele, calificativele acordate la fiecare probă, nota finală a fiecărui 

învățător/profesor examinator sau calificativul obținut, media obținută de elev la examen, 

respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de examinatori și de 

președintele comisiei imediat după terminarea examenului. 

Art.42. Rezultatele examenului de afișează a doua zi după încheierea examenului și se trec în 

catalog în termen de maxim 3 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de începerea 

cursurilor noului an școlar. 
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Art.43.  Învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar/diriginții calculează și 

consemnează în catalog media generală anuală. 

Art.44. (1) Președintele comisiei predă secretarului șef al unității toate documentele imediat 

după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar. 

(2) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului, se 

păstrează în arhiva unității timp de 1 an. 

Art. 45. Rezultatele sesiunii de examen se consemnează în procesul-verbal al Consiliului 

Profesoral de la începutul anului școlar. 

Art.52. Elevii declarați repetenți în urma examenului de corigență împreună cu cei declarați 

repetenți în urma încheierii situației din iunie, vor fi repartizați în colective de elevi de către 

directorul școlii. 
 

G. Sancționarea elevilor 
 

Art. 53. (1) Elevii care săvârșesc fapte ce încalcă dispozițiile legale în vigoare, 

regulamentele școlare, inclusiv prevederile Regulamentului de ordine interioară vor fi 

sancționați în funcție de gravitatea faptei cu: 

a. observația individuală – constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie 

însoțită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. 

Sancțiunea se aplică de către diriginte/învățător sau de către directorul unității; 

b. mustrarea scrisă – constă în atenționarea elevului, în scris, de către diriginte/învățător, cu 

indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii. Sancțiunea este propusă 

consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile 

de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral la sfârșitul 

semestrului. Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în 

care acest lucru nu este posibil, prin poștă cu confirmare de primire. Sancțiunea se 

înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancțiunea este 

însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar. 

c. retragerea temporară sau definitivă a bursei – sancțiunea se aplică de director, la 

propunerea consiliului clasei aprobat prin hotărârea consiliului profesoral și este însoțită de 

scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învățământul primar, 

aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ. 

d. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală – se consemnează într-un 

document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, 

părintelui/tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor. Sancțiunea se 
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consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. Sancțiunea, însoțită de scăderea 

notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Sancțiunea nu este aplicabilă în învățământul primar. 

(2) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la literele b-d dă dovadă de un 

comportament ireproșabil în următoarele 8 săptămâni sau până la încheierea 

semestrului/anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare asociată 

sancțiunii, se poate anula. 

(3) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancțiunea. 

Art. 54. (1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale elevilor are loc numai după înștiințarea 

părinților și în prezența acestora. În caz de neprezentare a acestora cercetarea are loc în 

prezența consilierului psihopedagog. 

(2) Sancționarea elevilor se face numai după cercetarea faptelor în prezența 

părinților și consemnarea acestora în proces-verbal de către înv./diriginte, iar în cazul 

abaterilor grave (conflicte deschise între elevi, accidentări, comportamente și limbaj 

obscen, introducere de substanțe/produse interzise în școală) de către Comisia de 

disciplină din școală. Abaterile disciplinare grave se aduc la cunoștința Poliției de 

proximitate. 

(3) Sancțiunile aplicabile elevilor se stabilesc de către Consiliul clasei sau, 

după caz, de către Consiliul profesoral. 

Art. 55. Pentru fiecare 10 absențe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu 

sau 10% absențe nejustificate din numărul orelor pe semestru la o disciplină se scade 

nota la purtare cu un punct. Aceste prevederi se alică identic și pentru activitatea online. 

Art.56. (1) Elevii care deteriorează bunurile materiale din patrimoniul unității suportă 

cheltuielile de reparare sau cele de înlocuire a bunurilor deteriorate. 

(2) În cazul în care nu se cunoaște elevul/elevii vinovați, răspunderea materială 

este colectivă, revenind întregii clase. 

Art. 57 (1) Absentarea nemotivată de la ore atrage după sine scăderea notei la purtare 

cu 1 punct, după ce în prealabil elevul și familia au fost atenționați în scris/prin mijloace de 

comunicare electronică asupra acestui fapt. 

(2) Utilizarea telefonului/a mijloacelor de înregistrare audio-video în timpul 

programului școlar fără acordul cadrului didactic atrage după sine scăderea notei la 

purtare cu 1 punct, după ce în prealabil elevul și familia au fost atenționați în scris asupra 

acestui fapt. 

(3) Încălcarea art. 272 (3), (4), (5) ”Dreptul la securitate al personalului 

didactic” din Legea 1/2011, sau a art. 6, art.14 din OMEC 5545/2020 Metodologia- 

cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, va fi cercetată 

disciplinar în regim de urgență, iar elevii vinovați vor fi sancționați cu scăderea notei la 

purtare până la patru, în funcție de gravitatea faptei, putând fi sesizate și organele legale de 

ordine publică. 
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(4) Violența verbală/fizică atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1 

punct/mai multe puncte în funcție de gravitatea faptei, după ce în prealabil elevul și 

familia au fost atenționați în scris asupra acestui fapt și după cercetarea disciplinară a 

faptei. 

(5) Deranjarea orelor de curs atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1 

punct, după ce în prealabil elevul și familia au fost atenționați în scris asupra acestui fapt. 

(6) Nerespectarea intenționată sau repetată a măsurilor de protecție în unitatea de 

învățământ, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 prevăzute în 

Ordinul comun nr. 1756/3.09.2021 – Ministerul Sănătății și nr. 5196/3.09.2021 

Ministerul Educației privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică   și 

prelucrate colectivelor de elevi conform procesului-verbal de instruire de la începutul 

anului școlar, va fi cercetată disciplinar în regim de urgență, iar elevii vinovați vor fi 

sancționați cu aplicarea măsurilor de separare față de colegi pentru prevenirea posibilei 

afectări a colectivului clasei, scăderea notei la purtare până la patru, în funcție de 

gravitatea faptei putând fi sesizate și organele legale de ordine publică în legătură cu 

”Zădărnicirea combaterii bolilor” art. 352 din Codul Penal. 
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TITLUL III 

SERVICIUL PE ȘCOALĂ 

A. Responsabilitățile cadrelor didactice de serviciu pe școală 
 

Art. 58. Pentru a menține ordinea, disciplina pe tot parcursul activității cu elevii în școală se 

organizează serviciul cadrelor didactice conform graficului aprobat de conducerea școlii. 

Cadrele didactice au îndatorirea de a se comporta civilizat cu tot personalul din școală, cu elevii, 

părinții sau orice persoană cu care intră în contact pe parcursul activității în instituție. 

Art. 59. (1) Prevederile art. 61-64 sunt valabile în situația ieșirii din pandemia SARS-CoV-2. 
 

(2) În perioada pandemiei SARS-CoV-2 se aplică următoarele precizări: 
 

a. cadrul didactic care predă prima oră de curs preia colectivul de elevi la ora și de la intrarea 

stabilită conform Procedurii de organizare și desfășurare a activității în cadrul Școlii Gimnaziale 

”Radu cel Mare” Târgoviște în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în anul școlar 2021-2022. 

b. cadrul didactic de la fiecare oră de curs asigură supravegherea în pauză a colectivului de elevi 

la care și-a desfășurat activitatea. 

c. cadrul didactic de la ultima oră de curs conduce colectivul de elevi la ieșire conform traseelor 

stabilite prin Procedura de organizare și desfășurare a activității în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 60. Cadrele didactice de serviciu se prezintă la școală cu 30 de minute înainte de începerea 

cursurilor. 

Art. 61. (1) Verifică și pregătește cataloagele 
 

(2) Verifică dacă au fost scrise condicile de prezență. 
 

(3) Verifică dacă toate cadrele didactice sunt prezente la program și ia măsuri de suplinire a 

acestora și supraveghere a elevilor. 

(4) Controlează modul în care sunt pregătite sălile de clasă. 
 

Art. 61. (1) Intrarea elevilor în școală se face sub supravegherea cadrelor didactice de serviciu 

care nu permit accesul elevilor în școală înainte de începerea cursurilor. 

(2) Accesul elevilor este permis începând cu ora 7.45. 
 

(3) Accesul în școală se face pe la intrarea de pe terenul de sport, iar ieșirea pe ușa din spate. 
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(4) Intrarea părinților/vizitatorilor în școală se face pe ușa centrală, după legitimarea de către 

gardian și numai cu acordul acestuia. 

Art. 62. (1) Cadrele didactice de serviciu supraveghează elevii în pauze pentru a menține 

ordinea și disciplina pe sectoare conform graficului întocmit. 

(2) Cadrele didactice identifică elevii care perturbă activitatea școlară, care încalcă îndatoririle 

de elev, care deteriorează bunurile din școală și iau măsurile ce se impun, colaborând în acest 

sens cu conducerea școlii. 

Art. 63. Cadrele didactice supraveghează desfășurarea programului școlar în bune condiții și 

previn deranjarea orelor de curs de către persoane din  afara  unității  școlare  și folosirea 

aparatelor de înregistrare în incinta unității fără aprobarea conducerii școlii. 

Art. 64. (1) Aduce la cunoștința conducerii școlii, a gardianului și după caz a poliției de 

proximitate evenimentele de natură să afecteze ordinea publică, precum și despre prezența 

nejustificată a unor persoane străine în școală sau în apropierea acestora. 

(2) În cazul problemelor deosebite se ia legătura cu Poliția, sau, după caz, Cu Ambulanța, 

Pompierii în Sistemul Național Unic pentru apeluri de Urgență - 112. 

(3) Informează conducerea școlii despre problemele deosebite care apar în timpul 

efectuării serviciului pe școală. 

Art. 65. Directorul școlii, coordonatorul de proiecte educative școlare și extrașcolare, cadrele 

didactice de serviciu atenționează învățătorii, profesorii să respecte timpul de lucru conform 

orarului așa încât toți elevii să iasă în pauză și să intre la ora de curs la aceeași oră pentru a 

menține ordinea. 

Art. 66. După ultima ora de curs profesorul de serviciu consemnează în registrul de procese- 

verbale concluziile privind activitatea desfășurată în ziua respectivă, verifică cataloagele și 

condicile de prezență după care le securizează. 

Art. 67. Neglijența manifestată în desfășurarea serviciului pe școală afectează calificativul dat în 

evaluarea activității desfășurate, conform fișei de evaluare. 

Art. 68. Învățătorii/profesorii de la ultima oră de curs își conduc elevii până la ieșirea din școală. 
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TITLUL IV 
 

COMISIILE/COLECTIVELE DE LUCRU CONSTITUITE LA NIVELUL UNITĂȚII 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Art. 69. Pentru sprijinirea activității personalului didactic la nivelul școlii sunt constituite 

Comisii/colective de lucru. 

Art. 70. Pentru buna organizare, desfășurare și optimizare a întergii activități instructiv- 

educative școlare și extrașcolare sunt constituite următoarele comisii și colective de lucru: 

Cu caracter permanent: 
 

- Comisia pentru Curriculum; 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

- Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

- Comisia pentru Control managerial intern; 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

Cu caracter temporar: 
 

- Colectiv de lucru pentru perfecționare și formare continuă; 

- Colectiv de lucru pentru programe și proiecte educative; 

- Colectiv de lucru pentru programe guvernamentale (burse școlare, rechizite și 

recompense, lapte-corn-măr, Euro 200); 

- Colectivul de lucru pentru întocmirea orarului școlii și pentru asigurarea serviciului pe 

școală; 

- Colectivul sanitar-ecologic; 

- Colectiv de lucru pentru OSP; 

- Colectiv de lucru pentru promovarea imaginii școlii și menținerea relației cu familia și 

comunitatea; 

- Colectiv de lucru pentru inventarierea și recepția bunurilor materiale; 

- Colectiv de lucru pentru casare; 

- Colectiv de lucru pentru gestionarea manualelor școlare; 

- Colectiv de lucru pentru accesarea proiectelor europene; 

- Colectiv de lucru pentru notare ritmică și progres școlar; 

- Colectiv de lucru pentru gestionarea platformei informatice. 
 

Art. 71. Comisia pentru Curriculum 
 

(1) Directorul centralizează situația cursurilor opționale la nivelul școlii, constituie grupe de 

elevi pe discipline de studiu/teme/cadre didactice conform opțiunilor exprimate. 
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(2) Responsabilii pentru curriculum la nivel de clase P-IV/arii curriculare clasele V-VIII 

se preocupă de calitatea procesului instructiv-educativ, stabilesc la nivel de discipline 

oferta de cursuri opționale, monitorizează ritmicitatea notării/evaluării elevilor, 

monitorizează pregătirea elevilor în vederea participării la evaluarea națională, 

coordonează activitatea la nivel de clase/arii curriculare, prezintă informări periodice 

și rapoarte de activitate anuale, consiliază cadrele didactice în atingerea obiectivelor 

educaționale, facilitează schimbul de experiență. 

(3) Responsabilități: membrii comisiei își desfășoară activitatea în baza planului 

managerial; procură documente curriculare oficiale; asigură aplicarea planului-cadru 

de învățământ prin elaborarea ofertei educaționale; asigură baza logistică pentru  

activitățile curriculare și extracurriculare; asigură organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale, a examenelor de corigență, de încheiere a situațiilor școlare potrivit ROFUIP; 

asigură consultanță în probleme de curriculum; asigură coerența între curriculum-ul 

național și curriculum-ul la decizia școlii; rezolvă conflicte în interesul unității școlare. 

Art. 72. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității – responsabilități: 
 

- Activitatea comisiei se desfășoară în concordanță cu legislația în vigoare, cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al CEAC și cu strategia CEAC. 

- Conform art. 12 din OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, 

aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare: 

coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, 

aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și 

criteriilor prevăzute de lege; elaborează anual un raport de evaluare internă privind 

calitatea educației în unitatea de învățământ; formulează propuneri de îmbunătățire a 

educației; coordonatorul comisiei stabilește sarcini specifice pentru fiecare membru. 

Art. 73. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență – 

responsabilități: 

- Colectivul își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele acte normative: 

Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă; Ordinul MEC nr. 

5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, Legea 

90/1996 republicată, Instrucțiunile M.Ed.C.T. nr. 32160/1993, Programul de măsuri nr. 

30012/1993 privind organizarea activității de sănătate și securitate în muncă în unitățile de 

învățământ preuniversitar, art. 179-181 din Codul muncii, Ordinul nr. 3577/2020 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 și pentru  

asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 

muncă, pe perioada stării de alertă. 

- Membrii colectivului au responsabilitatea de a promova în rândul elevilor și cadrelor 

didactice politica școlii și  celelalte documente  oficiale privind  protecția muncii și 

apărarea civilă. 
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- Desfășoară activități cu impact asupra pregătirii elevilor în domeniile mai sus 

menționate. 

- Prezintă informări periodice asupra activității desfășurate. 

- Coordonatorul stabilește sarcini specifice pentru fiecare membru. 
 

Art. 74. Comisia pentru control managerial – responsabilități: 
 

- Comisia își întemeiază activitatea pe OSGG 600/2018, republicat și actualizat. 

- Întocmește documentele precizate în anexele OSGG 600/2018 și le înaintează 

semestrial către Primăria Municipiului Târgoviște. 

- Întocmește planul de activitate al comisiei, precum și registrul riscurilor la nivelul 

unității de învățământ. 

- Stabilește activitățile procedurabile la nivelul unității de învățământ și coordonează și 

monitorizează realizarea, promovarea și punerea în aplicare a procedurilor de lucru. 

- Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: asigură coordonarea 

deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale unității; organizează, când este 

cazul, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare; 

coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul 

raporturilor profesionale; conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale 

acțiunilor lor asupra întregii entități publice; organizează consultări prealabile în  

vederea unei bune coordonări în cadrul compartimentelor cât și între structurile unității de 

învățământ. 

Art. 75. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție     și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității – responsabilități: 

- Comisia este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a 

prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de 

învățământ (are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu 

reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

elaborează rapoarte privind securitatea elevilor și a personalului din unitate, membrii 

comisiei elaborează un plan de acțiune pe care îl pun în aplicare; identifică și 

monitorizează elevii care fac parte din grupurile țintă referitoare la disciplină și 

frecvență; colaborează cu reprezentanții Poliției, cu părinții/tutorii legali, Consiliul elevilor, 

DGASPC, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații 

nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul 

prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității, 

rezolvă cazurile de discriminare și/sau, după caz, de segregare; cercetarea disciplinară a 

elevilor se desfășoară conform procedurii elaborate, cu înștiințarea prealabilă a 

părinților; aplicarea sancțiunilor se realizează conform prevederilor ROFUIP și a 

Statutului elevului; învățătorii și diriginții claselor aplică măsurile reglatorii stabilite de 

către membrii comisiei; învățătorii și diriginții claselor ai 
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căror elevi fac obiectul cercetării iau parte la acestea și punctele lor de vedere se 

consemnează în procesul-verbal. 

- Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape: 

instruirea persoanelor (cadre didactice, personal de conducere, membri ai Consiliului de 

administrație) cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la 

importanța integrității; pregătirea activităților; identificarea și descrierea riscurilor de 

corupție; evaluarea riscurilor de corupție; determinarea și implementarea măsurilor de 

control și prevenire; reevaluarea riscurilor. 

- Comisia își desfășoară activitatea și în baza prevederilor Metodologiei privind 

managementul riscurilor de corupție în cadrul MEN și al instituțiilor și unităților 

subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar aprobată 

prin OMEN nr. 5113/2014. 

Art. 75. Colectivul de lucru pentru perfecționarea și formarea continuă – responsabilități: 
 

- Diseminarea în rândul cadrelor didactice a informației referitoare la oferta de formare 

prezentată de ISJ și CCD precum și catalogul instituțiilor abilitate să susțină cursuri de 

formare. 

- Popularizarea Metodologiei Formării Continue a Personalului Didactic din 

Învățământul Preuniversitar. 

- Consilierea personalului didactic debutant în vederea formării. 

- Asigurarea diseminării informațiilor și cunoștințelor acumulate de cadrele didactice la 

cursurile de formare, în cadrul comisiilor/catedrelor sau în consiliile profesorale. 

- Realizarea portofoliilor pentru întreg personalul didactic privind formarea continuă a 

acestora. 

- Realizarea bazei de date privind formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice. 

- Elaborarea unei informări privind activitatea de formare și dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice. 

- Inițierea și derularea de activități pe problematica formării continue: simpozioane, 

sesiuni de comunicări, cursuri de formare, activități demonstrative. 

- Coordonatorul colectivului de lucru stabilește sarcini specifice pentru fiecare membru. 
 

Art. 76. Colectivul de lucru pentru programe și proiecte educative – responsabilități: 
 

- Monitorizează activitatea educativă desfășurată la nivelul unității de învățământ. 

- Coordonează activități educative la nivelul școlii. 

- Prezintă informări în cadrul Consiliului profesoral și consiliului de administrație. 

- Oferă consiliere cadrelor didactice ale școlii cu inițiativă în dezvoltarea de proiecte 

educative și parteneriate. 

- Colaborează cu cadrele didactice în realizarea activităților educative. 

- Mobilizează elevii pentru implicarea în activități educative extrașcolare și 

extracurriculare. 

mailto:radu10tgv@yahoo.com


ŞCOALA GIMNAZIALA „ RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE 

Str. Radu cel Mare, nr.12 

Telefon / Fax: 0245 / 215623 

e-mail: radu10tgv@yahoo.com 

20 

 

 

 

- Stabilește activitățile procedurabile la nivelul unității de învățământ și coordonează și 

monitorizează realizarea, promovarea și punerea în practică a procedurilor de lucru. 

Art. 76. Colectivul de lucru pentru implementarea Programelor guvernamentale: 

Euro 200: 

- Secretarul școlii afișează în locuri vizibile lista documentelor necesare pentru 

întocmirea dosarelor, termenul de depunere a acestora, primește dosarele și verifică dacă 

acestea conțin toate documentele obligatorii. 

- Membrii comisiei furnizează informații suplimentare tuturor persoanelor interesate. 

- Membrii comisiei verifică documentele depuse de potențialii beneficiari al Programului 

”Euro200” și validează dosarele care respectă condițiile de acordare a ajutorului. 

- Învățătorii și diriginții sprijină comisia popularizând în colectivele de elevi și părinți 

informația necesară pentru întocmirea și depunerea dosarelor la secretariatul școlii în 

termenul stabilit. 

- Secretariatul transmite la ISJ Dâmbovița lista persoanelor care întrunesc condițiile 

stipulate pentru a putea beneficia de Programul ”Euro 200”. 

Rechizite școlare: 
 

- Secretarul școlii afișează în locuri vizibile lista documentelor necesare pentru 

întocmirea dosarelor, termenul de depunere a acestora, primește dosarele și verifică dacă 

acestea conțin toate documentele obligatorii. 

- Membrii comisiei furnizează informații suplimentare tuturor persoanelor interesate. 

- Membrii comisiei verifică documentele depuse de potențialii beneficiari și validează 

dosarele care respectă condițiile de acordare a rechizitelor școlare. 

- Învățătorii și diriginții sprijină comisia popularizând în colectivele de elevi și părinți 

informația necesară pentru întocmirea și depunerea dosarelor la secretariatul școlii în 

termenul stabilit. 

- Secretariatul transmite la ISJ Dâmbovița lista persoanelor care întrunesc condițiile 

stipulate pentru a putea beneficia de rechizite gratuite. 

 

 

 
 

Burse școlare: 
 

- Membrii comisiei au atribuții și își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordinul 

MECTS nr. 5576/2011. 

- Membrii comisiei asigură transmiterea în termen util a tuturor informațiilor necesare 

întocmirii dosarelor pentru obținerea de burse școlare. 
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- Membrii comisiei aplică prevederile HCL nr. 38/14.02.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de acordarea a burselor pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Târgoviște. 

- Învățătorii și diriginții sprijină comisia popularizând în colectivele de elevi și părinți 

informația necesară pentru întocmirea și depunerea dosarelor la secretariatul școlii. 

- Membrii comisiei analizează și validează dosarele care îndeplinesc condițiile de 

acordare a burselor școlare. 

- Secretarul școlii întreprinde demersurile necesare pentru ca elevii să beneficieze de 

burse școlare în condițiile legii. 

- Comisia îți desfășoară activitatea în conformitate cu planul managerial al unității de 

învățământ. 

Art. 77. Colectivul pentru elaborarea orarului școlii și pentru asigurarea serviciului pe 

școală – responsabilități: 

- Membrii colectivului de lucru întocmesc orarul claselor P-VIII cu respectarea 

proiectului de încadrare și ținând seama de curba de efort pentru elevi. 

- Orarul școlii se definitivează până la începerea cursurilor și se aprobă de către consiliul de 

administrație. 

- Nu se admit modificări făcute în orarul școlii de către cadrele didactice. În situații 

deosebite modificările se operează cu avizul consiliului de administrație. 

- Învățătorii și diriginții colectivelor de elevi au îndatorirea de a afișa orarul colectivului de 

elev la avizierul clasei și de a-l transmite electronic părinților. 

- Orarul școlii se afișează și în cancelarie. 

- Membrii colectivului de lucru întocmesc graficul serviciului pe școală pentru cadrele 

didactice. 

- Monitorizează activitatea cadrelor didactice de serviciu. 

- Pentru soluționarea problemelor grave care pun în pericol siguranța elevilor și a 

personalului școlii se colaborează cu reprezentanții Poliției de Proximitate. 

- Semnalează directorului unității de învățământ disfuncțiile apărute pe parcursul  

programului școlar. 

- Asigură cu sprijinul directorului suplinirea cadrelor didactice care absentează. 

- În perioada pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, fiecare cadru didactic care își 

desfășoară activitatea didactică de predare la o clasă, supraveghează în pauză colectivul 

de elevi în conformitate cu Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea 

activității  în  cadrul  Școlii  Gimnaziale  ”Radu  cel  Mare”  Târgoviște  în  condiții  de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în 

anul școlar 2021-2022. 

 

Art. 78. Colectivul sanitar-ecologic – responsabilități: 
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- Membrii comisiei colaborează cu învățătorii și diriginții pentru realizarea educației 

sanitar-ecologice în rândul elevilor școlii. 

- Monitorizează respectarea normelor igienice/de protecție pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

- Membrii comisiei asigură desfășurarea unor activități specifice cu elevii școlii. 

- Comisia își desfășoară activitatea în concordanță cu planul managerial al unității de 

învățământ. 

- Coordonatorul comisiei stabilește sarcini specifice pentru fiecare membru. 
 

Art. 79. Colectivul pentru orientarea școlară și profesională – responsabilități: 
 

- Oferă sprijin și consiliere elevilor și părinților acestora în vederea orientării școlare și 

profesionale. 

- Popularizează în rândul elevilor și părinților Metodologia de evaluare națională   și 

calendarul evaluării naționale, precum și Metodologia de organizare și desfășurare a 

admiterii și calendarul admiterii. 

- Desfășoară activități de informare a elevilor și părinților cu privire la rețeaua școlară a 

județului Dâmbovița. 

- Afișează informațiile de interes pentru elevii din clasele terminale. 

- Stabilesc calendarul întâlnirilor cu părinții și elevii în vederea orientării către un 

liceu/colegiu. 

- Respectă calendarul MEC pentru admiterea și înscrierea elevilor din clasa a VIII-a în 

liceu/colegiu. 

- Își desfășoară activitatea în concordanță cu planul managerial al unității de învățământ. 

- Coordonatorul comisiei stabilește sarcini specifice pentru fiecare membru. 
 

Art. 80. Colectivul pentru promovarea imaginii școlii și menținerea relației cu familia și 

comunitatea – responsabilități: 

- Identifică modalități de promovare a imaginii școlii în comunitate 
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