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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ  

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art.1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare(ROF)/de ordine interioară, conţine 

reguli şi norme privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi, în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, respectiv ROFUIP – OMEC 5447/ 

31.08.2020 privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar. 

Art.2. (1) Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi este organizată şi funcţionează în baza 

legislaţiei în vigoare, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a prezentului Regulament 

de ordine interioară. 

          (2) Regulamentul de ordine interioară elaborat de Colectivul de lucru al unităţii 

şcolare,a fost dezbătut în cadrul Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de 

Administraţie, cu participarea reprezentului organizaţiei sindicale existente în şcoală. 

Art.3. În spaţiul şcolar al Școlii Gimnaziale, Comuna Brazi sunt interzise, potrivit legii, 

crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de propagandă 

politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de 

moralitate şi care pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum şi a 

personalului didactic şi nedidactic. 

Art.4. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

           (2) Structura anului şcolar, perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi 

sesiunilor de examene/evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice. 

          (3) În situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot 

fi suspendate pe o perioadă determinată. 

        (4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 

programei şcolare pană la sfârşitul semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi 

stabilite prin decizia directorului Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi. 

Art.5. Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi are urmatoarele structuri: Scoala Gimnaziala 

Dumitru Hera , Gradinita cu program prelungit Brazi si Gradinita cu program normal Batesti.  

Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi îşi desfăşoară activitatea fiind organizată, conform 

organigramei aprobate, având în structura sa organizatorică următoarele subdiviziuni: 

Consiliul de Administraţie  

Director 

Consiliul Profesoral 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

Comisia de evaluare  si asigurare a calităţii 

Comisia de serviciu scoala 

Secretariat 



Bibliotecă 

Serviciul Contabilitate şi achiziţii publice 

Comisia de acordare a burselor 

Comisia pentru formare continuă 

Comisia pentru curriculum 

Comisia SSM / PSI 

Comisia arhivare şcolară 

Comisia de consiliere şi orientare şcolară şi profesională 

Coordonator muncă educaţivă 

Consiile claselor 

Clasele de elevi 

Consiliul elevilor. 

 

Art.6. Proiectul prezentului regulament de ordine interioară a fost elaborat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP, 

OM  nr.5447/31.08.2020  privind organizarea si functionarea M.E.N., respectiv "ANEXA 

REGULAMENT -CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE 

INVATAMANT UNIVERSITAR " , dezbatut in consiliul reprezentativ al parintilor si in 

consiliul profesoral si aprobat  in consiliu de administratie. 

Art.7. Respectarea prevederilor prezentului Regulament de ordine interioară este obligatorie 

pentru personalul didactic, personalul auxiliar şi nedidactic; pentru elevi şi părinţi, care vor 

semna pentru luare la cunoştinţă, precum şi pentru orice persoană care vine în contact cu 

unitatea noastră şcolară.  

Art.8.Prezentul Regulament de ordine interioară va fi postat pe site-ul instituţiei de 

învăţământ iar sectiunile referitoare la elevi si parinti vor fi afişate în fiecare sală de clasă.  

 

 

CAPITOLUL II: REGULI DE FUNCŢIONARE A ŞCOLII 

                                                                 EMBLEMA/SIGLA :   

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI                                       ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ DUMITRU HERA                     

                                                   

 
REGULI   GENERALE   DE FUNCŢIONARE   A   ŞCOLII 

Art.9. Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi funcţionează într-un singur schimb. Programul orar 

si accesul in scoala  se desfăşoară astfel:  



 La ciclul primar ora va fi de 45 de minute şi pauzele de 5-20 minute, orele începând la 8:00 

şi 8:15 la Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti şi la 08:30 la Şcoala Gimnazială, 

Comuna Brazi; 

La ciclul gimnazial ora va fi de 50 de minute și pauza de 10 minute, cursurile începând la ora 

8,30; 

Pauzele vor avea loc după schema următoare la Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi: 

     CP-IV: 0915-0925      

      1005-1020      

                 1105-1110      

 V- VIII: h,20-h,30, unde h reprezintă ora. 

 Pauzele vor avea loc după schema următoare la Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti: 

     CP-I-IV: 0845-0855     II-III: 900- 910 

  0940-1000     955- 1005 

0945-1050     1050- 1100 

1145- 1155 

     V - VIII: h,20-h,30, unde h reprezintă ora. 

Art.10. Elevii claselor primare vor putea  fi insotiti de parinti doar pana la intrarea in curtea 

Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori 

etc.) se face cu acordul cadrului didactic de serviciu pe scoala 

Accesul în şcoală  trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 3 

mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 1 m între oricare două persoane apropiate. 

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un 

traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică.  

Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în 

sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire. 

Art.11. În pauze elevii sunt supravegheaţi de învăţătorii/profesorii de serviciu conform unui 

program afişat la avizierul şcolii.  

Art.12. La sfârşitul programului învăţătorii/profesorii au obligaţia să însoţescă elevii la ieşire. 

Art.13. Serviciul pe şcoală efectuat de cadrele didactice se va face conform unui program 

afişat la avizierul şcolii. 

Art.14. Elevii Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi au obligaţia să participe la cursuri şi la 

activităţile extraşcolare la care sunt solicitaţi. 

Art.15. 1.Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, completarilor si modificarilor 

ulterioare, părinţii/ tutorele sau intretinatorul legal are obligatia  să asigure frecventarea şcolii 

de către copil/elev. 
Conform ordinului 5545/2020,  Art. 15.aceştia sigură participarea copiilor la  activitățile 

didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în 

timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv,aprecierea progresului 

înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizareaacestuia cu privire la 

propria formare,sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea 

sarcinilor de lucru, în termenele stabiliteşi transmit profesorului diriginte/profesorului pentru 

învățământ primar/învățătoarei/profesorului 

pentru învățământul   preșcolar/educatoarei feedbackul referitor  la  organizarea și 

desfășurareaactivității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al 

internetului. 

 

 2.Cel care nu asigura scolarizarea va fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 100 si 1000 de 

lei, ori va fi obligat sa presteze munca in folosul comunitatii. 

3. Parintele/ tutorele sau intretinatorul legal are obligatia ca, minim o data pe luna sa ia 

legatura cu profesorul/invatatorul pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Acesta este 



instiintat de catre invatator/diriginte prin mentiunile scrise in carnetul de elev, referitoare la  

programul de cosultatii cu parintii/ sedintele cu acestia/ mentiuni specifice, etc. 

4.De asemenea, părintele / tutorele sau intretinatorul legal are obligatia  sa il insoteasca pe 

copil/ elev pana la intrarea in unitatea de invatamant, iar la terminarea cursurilor sa il preia. In 

cazul in care nu poate sa desfasoare o astfel de activitate, imputerniceste o alta persoana. 

 

Art.16. Accesul persoanelor care nu fac parte din mediul intern al Şcolii Gimnaziale, Comuna 

Brazi se face conform unor reguli afişate la intrarea în instituţia de învăţământ.(procedura de 

acces in scoala) 

Menţionăm că şcoala este prevazută cu un sistem de control acces. 

Art.17. În cadrul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi colectivele de elevi se organizează şi 

funcţionează conform ROUFUIP, prezen  

tului ROI şi regulamentului clasei, responsabilitatea de îndrumare fiind atribuţia expresă a 

învăţătorului/dirigintelui. 

Art.18. În cadrul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi consiliul clasei are ca principale atribuţii 

analiza situaţiei şcolare şi disciplinare a elevilor şi propunerea notelor la purtare în funcţie de 

rezultatele analizelor realizate.  

B . REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVILOR ÎN CADRUL INSTITUŢIEI 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art.19. În cadrul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi elevii trebuie să aibă un comportament 

civilizat atât în şcoală cât şi în afara acesteia.  

Pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei 

conduite sănătoase (distanțarea fizică,purtarea măştii, 

 evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 

folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

(1) să arate respect faţă de colegi, profesori, personalul auxiliar şi nedidactic al şcolii şi alte 

persoane cu care vin în contact; 

(2) să evite orice formă de violenţă şi agresivitate fizică ori verbală faţă de colegi; 

(3) să rezolve conflictele prin dialog şi în conformitate cu regulamentul şcolar, cu sprijinul 

dirigintelui sau a conducerii şcolii; 

(4) să nu distrugă/sustragă bunurile şcolii sau ale colegilor; 

(5) să fie responsabili în îndeplinirea sarcinilor şcolare (să nu lipsească nemotivat, să nu 

deranjeze buna desfăşurare a orele, să fie oneşti în relaţia cu profesorii, colegii şi alte 

categorii de personal cu care vin în contact prin natura activităţilor şcolare); 

(6) să adopte o atitudinine sinceră şi onestă în orice situaţie dar mai ales atunci când se 

produc incidente, falsa solidaritate fiind considerată complicitate şi tăinuirea adevărului; 

Conform ordinului 5545/2020,  Art. 14., elevii au următoarele responsabilități: 

a)   participă   la   activitățile   stabilite   de   cadrele   didactice   și   de   către   conducerea   

unității   deînvățământ,   conform   programului   comunicat,   precum   și   informațiilor   

transmise   de   către profesorii   diriginți/profesorii   pentru   învățământ  

primar/învățătoare/profesorii   pentru învățământul preșcolar/educatoare; 

b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile  stabilite de către cadrele 

didactice,   în   vederea   valorificării   activității   desfășurate   prin   intermediul   tehnologiei   

și internetului; 

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care 

să se asigure un climat propice mediului de învățare; 

d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; 

e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația 

privind 



protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, 

precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; 

f)   au   obligația   de   a   participa   la   activitățile   desfășurate   prin   intermediul   

tehnologiei   și   al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se 

consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate; 

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării 

orelor de 

curs 

 

Art. 20. Ţinuta purtată de elevii Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi este obligatorie şi 

presupune respectarea următoarelor reguli: 

(1) elevii de la ciclul primar vor purta uniforma clasică ( stabilita impreuna cu comitetele de 

parinti). 

(2) elevii de la gimnaziu vor purta uniforma şcolii- pantalon negru/bleumarin, camasa 

alba/bleu/gri/ , cravata rosie, haina/pulovar albastru inchis-negru. 

(3) elevii sunt obligaţi să respecte zilnic ţinuta precizată la pct. (1) şi (2);  

 (4) elevilor le este interzisă vopsirea părului sau a unghiilor, să se machieze,să poarte 

piercinguri, bijuterii valoroase, însemne satanice sau de altă natură, care nu ţin de 

preocupările şcolare; 

(5) nerespectarea prevederii de la pct. (4) atrage după sine convocarea părinţilor la sediul 

Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi pentru informare şi luare la cunoştinţă cu privire la 

abaterile de la regulament.  

Art.21. Accesul şi comportamentul elevilor în spaţiul şcolar se află sub incidenţa 

următoarelor reguli: 

(1) intrarea în instituţia de învăţământ se face cu 10 minute înainte de începerea cursurilor. 

Elevii  nu au voie să vină mai devreme cu 10 minute şi nu au voie să intre în şcoală neînsoţiţi 

de un cadru didactic, conform regulilor stabilite; 

 (2) în cazul în care elevul întârzie mai mult de 10 minute se consideră absenţă nemotivată; 

(3) în cazul în care elevul pleacă de la şcoală în timpul programului (fără justificare motivată 

şi fără a anunţa dirigintele sau conducerea şcolii),va primi absenţe nemotivate; 

(4) elevul care nu frecventează cursurile obligatorii, depăşind cu mai mult de 4 ani vârsta 

clasei respective poate continua studiile la solicitarea acestora, si in programul "A doua 

sansa". 

(5) elevul care va fi corigent la 3 discipline la sfârşitul anului şcolar va fi declarat repetent; 

(6) abaterile repetate sau foarte grave (stabilite de Comisia de disciplină a şcolii) se 

sancţionează conform Art.118 şi 123 din ROFUIP; 

(8) scutirile medicale vor fi predate învăţătorului sau dirigintelui clasei, nu mai târziu de 7 

zile de la întoarcerea elevului la şcoală. Când există suspiciuni că un certificat medical a fost 

obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare; 

(9) situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii şi profesorii clasei 

pentru a ajuta elevul să recupereze materia pierdută; 

(10) în timpul cursurilor elevii nu au voie să iasă din sala de clasă. Nerespectarea acestei 

prevederi va fi urmată de convocarea părinţilor elevului care a încălcat prevederea 

regulamentului şi care vor fi invitaţi să participe la o întâlnire la sediul Şcolii Gimnaziale, 

Comuna Brazi pentru a fi informaţi cu privire la abaterea disciplinară a elevului; 

(11) în timpul pauzelor, în condiţii meteo favorabile, elevii vor ieşi în curtea şcolii; în clasă 

pot rămâne cei cu probleme de sănătate, cei care repetă lecţiile sau servesc gustarea, aceştia 

fiind supravegheaţi de  profesorul de serviciu pe hol; 

(12) elevii rămân în clasă şi atunci când condiţiile meteo sunt nefavorabile, 

(13) în pauze, elevii nu au voie să alerge pe holuri sau în clasă, nu au voie să se bată, să se 

îmbrâncească, să arunce cu diverse obiecte sau mâncare prin clasă. De asemenea , nu au voie 



sa intre in alta sala de curs. Nerespectarea prezentei prevederi va fi sancţionaţă cu scăderea 

notei la purtare; 

(14) în timpul orelor de educaţie fizică efectuate în sala de sport, elevii nu au voie să revină în 

clasă fără acordul profesorului;  

(15) elevilor scutiti medical li se vor atribui sarcini organizatorice( arbitraj, cronometrare, 

tinerea scorului,masurare, etc) 

(16) echipamentul sportiv va fi purtat numai la orele de educaţie fizică. Schimbarea 

echipamentului se poate face în clasă, prin rotaţie, fete - băieţi, conform Regulamentului 

clasei sau în vestiarul sălii de sport; 

(17) este interzis elevilor să posede sau să introducă în spaţiul şcolar materiale cu caracter 

pornografic, arme, petarde, pocnitori, cuţite, spray paralizant etc.  

(18) este interzis elevilor să aducă minge la şcoală sau să se joace cu mingea în curte/hol, sau 

în sala de clasă. Mingea se foloseşte numai sub supravegherea învăţătorului/profesorului; 

nerespectarea acestor prevederi  se sancţionează cu reţinerea mingiei de către conducerea 

şcolii; 

(19) elevii ai caror parinti au anuntat la sedintele cu parintii necesitatea purtarii telefonului de 

catre elev/copil, au obligaţia să predea la intrarea în sala de curs telefoanele mobile 

profesorului de serviciu/invatatorului/ dirigintelui. Acestea vor fi incuiate intr- un spatiu din 

clasa special destinat si inapoiate elevilor la sfarsitul orelor de curs. 

(20) elevii ai caror parinti /tutore/ intretinator legal au fost de acord cu interzicerea purtarii 

telefonului la scoala, se conformeaza hotararii acestora si nu vor veni cu telefonul la scoala. 

(21) nerespectarea prevederilor de la pct. (19) şi (20) atrage după sine reţinerea telefonului de 

către invatator, diriginte, professor de serviciu, acesta fiind predat directorului instituţiei. 

Telefoanele reţinute ca urmare a abaterii disciplinare pot fi ridicate numai de părinţi de la 

conducerea şcolii. 

Art.22. Alimentaţia ,curăţenia şi ordinea în spaţiul şcolar se vor face cu respectarea 

următoarelor reguli: 

(1) elevii servesc în şcoală gustarea oferită de guvern sau pacheţelul pregătit de acasă. Acest 

lucru se face exclusiv în pauză şi nu în timpul orelor; 

(2) este interzis elevilor sa iasă din curtea şcolii în pauze şi să părăsească spaţiul şcolar pentru 

a-şi cumpăra mâncare; 

(3) este interzis elevilor să fumeze, să consume alcool, droguri etc. Încălcarea acestei 

prevederi atrage după sine scăderea notei la purtare cu un punct şi convocarea părinţilor la 

sediul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi pentru a fi informaţi cu privire la abaterea 

disciplinară a elevului;  

(4) elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în spaţiul şcolar (spaţiul şcolar este alcătuit din: 

săli de clasă, holuri,scări,sala de mese,sala de sport, laboratoare, toalete şi curtea şcolii); 

(5) în spaţiul şcolar este interzis elevilor consumul de produse alimentare din care rezultă 

resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chipsuri 

etc.); 

(6) în spaţiul şcolar este interzis elevilor să arunce cu diverse obiecte, produse alimentare şi 

resturi menajere etc; 

(7) Nerespectarea acestor prevederilior de la pct. (4), (5) şi (6) atrage după sine participarea, 

în mod obligatoriu, la acţiuni de curăţenie în afara programului şcolar. În cazul în care nu 

poate fi identificat elevul care a încălcat aceste prevederei, toţi elevii clasei vor suporta 

consecinţele şi vor participa la aceste acţiuni. Refuzul de a participa la acţiunile de curăţenie 

se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu un punct /acţiune propusă; 

(8) după ultima oră, elevii au obligaţia să curăţe băncile şi să arunce resturile din bănci la 

coşul de gunoi; 

(9) în cazul în care elevii au folosit scaunele clasei la o activitate în altă clasă sunt obligaţi să 

le aducă înapoi sub supravegherea profesorului care a desfăşurat activitatea respectivă.  

Art.24. Păstrarea bunurilor şcolii se va face prin respectarea următoarelor reguli: 



elevii sunt obligaţi să nu deterioreze bunurile şcolii/dotările din spaţiul şcolar (mobilier, 

obiecte sanitare, electrice, pereţii, uşi, table, planşe, geamuri etc.) prin tăiere, zgâriere, 

murdărire, măzgălire, spargere;  

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile 

reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. În cazul în care nu poate fi identificat 

responsabiliul, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă conform ROFUIP. 

 

C. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR 

 

Art.23. Acţiunile deosebite care aduc recunoaştere şi onoare şcolii cât şi rezultatele de 

excepţie în pregătirea elevilor se recompensează. 

În carul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi recompensele acordate elevilor pot lua forma:  

-lauda şi evidenţierea în faţa clasei, 

-evidenţiere de către director în faţa tuturor elevilor şcolii, 

-comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, 

-recompense materiale acordate de sponsori, 

- premii, diplomă, 

-diploma de excelenţă se acordă elevilor de gimnaziu care au absolvit anul cu media 10, 

-afişarea diplomelor şi fotografiilor pe panourile şcolii, 

-consemnarea rezultatelor pe site-ul scolii si în cartea de onoare a şcolii. 

Art. 24. Încălcarea regulilor trasate prin prezentul regulament de ordine interioară, precum şi 

a altor regulamente complementare atrage după sine, în mod obligatoriu, aplicarea de 

SANCŢIUNI. Ȋn cadrul Şcolii Gimnaziale, Comuna Brazi sancţiunile pot lua forma: 

-observaţia individuală, 

-mustrare în faţa clasei, Consiliului clasei sau Consiliului profesoral, care generează automat 

scăderea notei la purtare, 

-mustrare scrisă înmânată părinţilor care se înregistrează în catalog şi se consemnează în 

raportul clasei, şi care atrage automat scăderea notei la purtare, 

- mutarea disciplinară la altă clasă care se consemnează în carnetul de elev, registrul matricol 

şi în catalog, care atrage automat scăderea notei la purtare, 

-mutarea disciplinară la altă şcoală cu consimţământul conducerii şcolii respective şi al 

părinţilor.  

 TIPURILE  SPECIFICE DE ABATERI DISCIPLINARE PENTRU CARE SE APLICĂ 

SANCŢIUNILE (PUNCTE SCAZUTE LA PURTARE) SUNT CUPRINSE ÎN 

PREZENTUL REGULAMENT  (anexa 1) 

 

Art.25. Notarea elevilor se va face respectând următoarele reguli: 

(1) notarea elevilor va include în mod obligatoriu şi 1 punct acordat pentru competenţa 

lingvistică; 

(2) profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate înaintea trecerii notelor în 

catalog; (3) notele se vor trece în catalog în prezenţa elevilor;  

(4) părinţii pot consulta la şcoală testele/ lucrările semestriale în prezenţa profesorilor; 

(5) elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor şi 

părinţilor, părinţii certifică prin semnătură faptul că au luat la cunoştinţă şi cunosc rezultatele 

elevului; 

(6) elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în 

stare bună la sfârşitul anului şcolar; 

(7) nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea Consiliului clasei, în funcţie de 

comportamentul general al elevului în şcoală şi în afara ei; 

(8) notele sub 7 la purtare se aprobă în Consiliul profesoral; 

(9) elevii cu media generală 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi; 



(10) stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face conform Art.131 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, 

astfel:,,la fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru se scade un punct la purtare”.  

(11) parintii au obligatia sa semneze de luarea la cunostinta a inemnarilor/ mentiunilor 

/notelor scrise de cadrele didactice. 

 

D. REGULI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI 

DE FOLOSIRE A DOTĂRILOR ŞCOLII 

 

Art.26. Activităţi extracurriculare vor fi organizate şi desfăşurate cu acordul comitetelor de 

parinti si respectarea următoarelor reguli: 

(1) invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite după ce au fost vizate de către  

director; este interzisă comercializarea invitaţiilor;  

(2) diplomele date de şcoală pentru activităţi extraşcolare vor fi vizate de către director; 

(3) excursiile organizate în judeţ sau în afara judeţului, cu durata de una sau mai multe zile, 

precum şi taberele şcolare, se aprobă de directorul şcolii şi ISJ Prahova. Pentru îndeplinirea 

prezentei prevederi învăţătorii/profesorii însoţitori vor depune la directorul şcolii lista cu 

elevi, itinerariul şi programul excursiei/taberei şi vor respecta metodologia de organizare a 

unei excursii; 

(4) activităţile de parteneriat care implică desplasarea în afara spaţiului şcolar se anunţă la 

director printr-o notă (Obligatoriu nota va conţine următoarele informaţii: acţiunea, data, 

locul desfăşurării, elevii participanţi, profesor coordonator); 

(5) acţiunile de voluntariat desfăşurate în parteneriat se fac în echipă de mai multe cadre 

didactice şi elevi şi sunt însoţite de un protocol de colaborare, semnat anterior organizării 

acţiunilor respective. 

Art.27. Folosirea laboratoarelor şi dotărilor existente se va face cu respectarea următoarelor 

reguli:  

(1) în laborator se intră şi se iese sub supravegherea profesorului; 

(2) la plecare din laborator profesorii au obligaţia să verifice dacă geamurile sunt închise şi 

uşa este încuiată; 

(3) este interzisă modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic; 

(4) este interzisă folosirea neautorizată a internetului; 

(5) este interzis accesul persoanelor străine sau a elevilor de la clasele care nu au oră în 

laborator; 

(6) profesorii care îşi desfăşoară activităţi în laboratoare au obligaţia consemnării activităţilor 

desfăşurate în registrul laboratorului; 

(7) accesul în laboratoarele şcolii este necondiţionat pentru toate cadrele didactice care au 

dreptul să folosească orice laborator pentru activităţi didactice de instruire a elevilor după un 

program stabilit de comun acord între cei ce utilizează în comun aceste laboratoare şi dotările 

aferente; 

(8) nerespectarea oricărui punct menţionat la acest articol conduce la interzicerea accesului în 

laborator. 

Art.28. Funcţionarea bibliotecii şcolare şi folosirea acesteia se va face cu respectarea 

următoarelor reguli:  

(1) biblioteca funcţionează după un program afişat; 

(2) cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni; 

(3) în cazul în care cartea nu se restituie până la sfârşitul anului şcolar nu se va încheia 

situaţia şcolară dacă elevul nu aduce cartea sau contravaloarea ei în bani. 

 

 

E. SERVICIUL ÎN ŞCOALĂ  

 



Art.29. Comisia pentru serviciul pe scoala este organizata si functioneaza la nivelul fiecarei 

unitati de invatamant din cadrul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi. 

ART. 30     ATRIBUŢIILE  CADRULUI  DIDACTIC  CARE   REALIZEAZA  

SERVICIUL PE  ȘCOALĂ  ( anexa 2) 

  

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a  îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe 

şcoală, conform graficului stabilit la începutul anului   şi     afişat în cancelarie şi  pe hol  la 

intrare. 

 2. Vine la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi  pleacă după ce au plecat 

toti elevii din scoala. 

3. Supraveghează intrarea elevilor la prima  ora de curs şi verifică ţinuta elevilor(aceasta 

trebuie sa fie decent, conform regulamentului). 

 Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către  prefesorul de 

serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii.  

4. Scrie orarul în condica de prezenţă.  

5. Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare şi  încurteaşcolii.  

6. Supraveghează  elevii întimpul pauzelor.  

7. Verifică persoanele străine care intră în şcoală. 

8. Iau  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii 

încazul în care se impune acest lucru.  

9. Avizează  părăsirea  unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luata 

legătura cu părinţii acestora. Daca se impune,anunta si cadrul medical din cadrul Gradinitei  

Batesti,  pentru  acordarea de ajutor. 

10. Controlează   intrarea  punctuală la ore a elevilor. 

11. Profesorul de serviciu  poate solicita  personalului  nedidactic  să-l sprijine în  rezolvarea   

unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să   dea dispoziţii 

personalului de întreţinere pentru a remedia  problemele apărute.  

12. Profesorul de serviciu  consemnează  evenimentele  deosebite care se petrec în  perioada  

desfăşurării serviciului in Registrul  serviciului pe scoala. 

 13. Are  în vedere siguranţa cataloagelor verificand existenta acestora la inceputul 

programului si incuierea lor in fisetul metallic,  la sfârşitul programului .  

 

 

G. DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI A 

PERSONALULUI  

 

Art.31. Cadrul didactic trebuie:  

(1) să fie o persoană cu o bună pregătire profesională, metodică şi pedagogică, aptă din punct 

de vedere medical, capabilă să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii, 

colegii,conducerea şcolii, prin limbaj, ţinută şi comportament;  

(2) să-şi asume responsabilitatea cu privire la prezenţa la timp la serviciu, formarea sa 

profesională, completarea corectă a documentelor şcolare şi păstrarea lor în siguranţă;  

(3) să contribuie la asigurarea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor în vederea 

asigurării securităţii lor; 

(4) să nu agreseze fizic sau verbal elevii, părinţii sau personalul unităţii;este interzisă orice 

formă de discriminare, neglijenţă, defăimare şi abuz (fizic, emoţional,verbal, 

spiritual,sexual); 

(5) să nu fraudeze rezultatele şcolare contra bani,obiecte şi servicii sau să solicite sume de 

bani sau cadouri, să nu practice traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de învăţământ, 

(6) să dea dovadă de exigenţă, corectitudine şi coerenţă comportamentală, 

(7) să efectueze serviciul pe şcoală, conform unui program afişat; 

(8) să nu dea elevii afară de le ore, sub niciun motiv; 



(9) să conducă elevii la ieşire după ultima oră de curs; 

(10) să participe la şedinţele Consiliului profesoral,Consiliului clasei şi alte şedinţe la care 

este invitat; 

(11) să nu folosească limbajul vulgar şi jignitor la adresa elevilor, părinţilor, colegilor sau alte 

persoane; 

(12) să nu comunice problemele interne ale unităţii unor persoane din afara unităţii; 

(13) să nu sustragă bunuri din patrimoniul şcolii, să nu manifeste neglijenţă la folosirea 

materialului didactic şi a documentelor şcolare; 

(14) să nu consume băuturi alcoolice în incinta şcolii sau să comercializeze diverse produse; 

(15) să nu fumeze în afara spaţiului amenajat. 

Art.32. FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII 

CALIFICATIVULUI ANUAL 

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  este 

adusa la cunostinta fiecarui cadru didactic la inceputul anului scolar, completat de acesta si 

insotita de memoriu de activitate va fi  inregistrata  la secretariatul scolii la sfarsitul anului 

scolar. (Anexa 3). 

Art.33. Cadrul didactic auxiliar şi nedidactic: 

(1) este angajat/disponibilizat de către directorul şcolii; 

(2) are obligaţia de a se prezenta la timp la serviciu şi de a efectua programul zilnic conorm 

fisei postului; 

(3) are obligaţia să păstreze bunurile şcolii şi documentele şcolare; 

(4) are obligaţia să respecte regulamentele unităţii şi să îndeplinească sarcinile din fişa 

postului şi fişa de protecţie a muncii; 

(5) îngrijitoarele vor avea sarcini defalcate pe ore conform unui program stabilit de comun 

acord cu conducerea şcolii; 

(6) este interzisă agresarea fizică sau verbală a elevilor şi părinţilor; 

(7) este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului. 

 

 

Prezentul Regulament a fost elaborat de către ,,Colectivul de lucru pentru realizarea ROF-ului 

unităţii de învăţământ” în baza Hotărârii nr.9 a Consiliului de Administraţiedin data de, avizat 

de Consiliul Profesoral din aceeaşi data, asumat pe bază de semnătură de toţi membrii 

organizaţiei şcolare. 

 

Director, 

Prof. Ilie Gherson Gheorghe 

 

 

ANEXA 1   R.O.F. 

 

TIPURI SPECIFICE DE ABATERI DISCIPLINARE PENTRU CARE SE APLICĂ 

SANCŢIUNILE 

 (PUNCTE SCAZUTE LA PURTARE) CUPRINSE ÎN PREZENTUL REGULAMENT: 

Abaterea                                                                                                                                                          

Sancţiunea 

-să zgârie pereţii  / sa se imbranceasca 0,25 p 

- să trântească sau să spargă geamurile şi uşile /sa se bat ape culoare   0,75 p 

să se urce pe ferestre şi pe mobilierul din clase  0,50 p 

-să aducă minge la şcoală şi să se joace cu ea pe culoare sau în clase  /   sa arunce cu pietre, 

obiecte tari care ar putea produce accidente  1 p 

s ă-şi adreseze unii altora cuvinte jignitoare /   să aibă manifestări huliganice ,50p  

 să umble la instalaţiile electrice  1 p 



- să deterioreze instalaţiile sanitare    1,50 p 

 -să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ 0.25 p                                                                               

 -să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri  4 p                                                                                     

-să vină cu gumă de mestecat sau cu seminţe în şcoală   0.25 p                                                                                   

 -să aducă materiale cu caracter obscen sau pornografic    2                                                                                     

 -să aducă la şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării  2 p                                                                                                          

 -furtul de la colegi   2 p                                                                                                                                               

 -să aducă şi să aprindă în şcoală petarde sau pocnitori  2p                                                                                        

 -să alarmeze fără motiv persoane abilitate pentru a interveni în caz de pericol   4p                                                 

- folosirea telefoanelor mobile în incinta şcolii  2p                                                                                                    

 -nerespectarea repetată a unei tinute  şcolare (nepotrivita cu statutul de elev )                                                     

 

 

ANEXA 2 - R.O.F. 

ATRIBUŢIILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

  

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a  îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe 

şcoală, conform graficului stabilit la începutul anului   şi     afişat în cancelarie şi  pe hol  la 

intrare. 

 2. Vine la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi  pleacă după ce au plecat 

toti elevii din scoala. 

3. Supraveghează intrarea elevilor la prima  ora de curs şi verifică ţinuta elevilor(aceasta 

trebuie sa fie decent, conform regulamentului). 

 Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către  prefesorul de 

serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii.  

4. Scrie orarul în condica de prezenţă.  

5. Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare şi  încurteaşcolii.  

6. Supraveghează  elevii întimpul pauzelor.  

7. Verifică persoanele străine care intră în şcoală. 

8. Iau  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii 

încazul în care se impune acest lucru.  

9. Avizează  părăsirea  unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luata 

legătura cu părinţii acestora. Daca se impune,anunta si cadrul medical din cadrul Gradinitei  

Batesti,  pentru  acordarea de ajutor. 

10. Controlează   intrarea  punctuală la ore a elevilor. 

11. Profesorul de serviciu  poate solicita  personalului  nedidactic  să-l sprijine în  rezolvarea   

unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să   dea dispoziţii 

personalului de întreţinere pentru a remedia  problemele apărute.  

12. Profesorul de serviciu  consemnează  evenimentele  deosebite care se petrec în  perioada  

desfăşurării serviciului in Registrul  serviciului pe scoala.  

13. Are  în vedere siguranţa cataloagelor verificand existenta acestora la inceputul 

programului si incuierea lor in fisetul metallic  la sfârşitul programului .  

 

 

 

ANEXA 3 (R.O.F.) 

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII 

CALIFICATIVULUI ANUAL 

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 



Numărul fişei postului: 

Numele şi prenumele cadrului didactic: 

Specialitatea: 

Perioada evaluată: 

Calificativul acordat: 

 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă 

Indicatori de 

performanţă 

Puncta

j 

maxim 

Punctaj acordat Valida

re 

Consil

iu 

profes

oral 

Auto 

evaluar

e 

Evaluar

e 

comisie 

Evaluar

e 

CA 

1. 

Proiectarea 

activităţii 

 

1.1 Respectarea programei 

şcolare, a normelor de 

elaborare a documentelor 

de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la 

particularităţile clasei. 

a. Existenţa 

planificărilor 

calendaristice şi a 

celor pe unităţi de 

învăţare cu 

respectarea 

programelor şcolare 

în vigoare. 

2     

b. Respectarea 

termenelor de 

predare şi a 

particularităţilor 

clasei de elevi. 

 

2     

1.2 Implicarea în 

activităţile de proiectare a 

ofertei educaţionale la 

nivelul unităţii. 

Proiectarea 

programelor 

opţionale curriculare 

şi obţinerea avizelor. 

3     

1.3 Folosirea TIC în 

activitatea de proiectare. 

Tehnoredactarea 

tuturor 

documentelor de 

proiectare. 

2     

1.4 Proiectarea unor 

activităţi extracurriculare 

corelate cu obiectivele 

curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, 

planul managerial al 

unităţii. 

Proiectarea 

programelor 

extracurriculare 

necesare („Să ştii 

mai multe, să fii mai 

bun!”, „Şcoală după 

şcoală” etc.). 

6     

  15     

2. Realizarea 

activităţilor 

didactice 

2.1 Utilizarea unor strategii 

didactice care asigură 

caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea 

competenţelor specifice. 

a. Cunoașterea 

metodelor active şi 

interactive şi 

selectarea 

activităților de 

învățare în care se 

pot aplica. 

3     

 

b. Aplicarea 

metodelor 

diferenţiate, în 

funcţie de 

particularităţile 

clasei, elevilor. 

4     

2.2 Utilizarea eficientă a 

resurselor materiale din 

unitatea de învăţământ în 

vederea optimizării 

activităţilor didactice-

inclusiv resurse TIC. 

Selectarea 

instrumentelor de 

lucru, utilizarea 

sistemului AEL şi a 

tuturor mijloacelor 

existente. 

5     

2.3 Diseminarea, evaluarea 

şi valorizarea activităţilor 

realizate. 

Diseminarea 

rezultatelor obţinute 

prin şedinţe, sesiuni 

de comunicări sau 

publicaţii în cadrul 

comisiilor din 

şcoală. 

3     



2.4 Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

extracuriculare, 

participarea la acţiuni de 

voluntariat. 

Implicarea în 

activităţi 

extracurriculare (cel 

puţin trei pe 

semestru) şi de 

voluntariat (cel 

puţin una pe 

semestru). 

5     

2.5 Formarea deprinderilor 

de studiu individual şi în 

echipă în vederea 

formării/dezvoltării 

competenţei de „a învăţa să 

înveţi”. 

Promovarea 

strategiilor didactice 

axate pe dezvoltarea 

la elevi a 

deprinderilor de 

lucru individual şi 

pe echipe. 

5     

  25     

3. Evaluarea 

rezultatelor 

învăţării 

3.1 Asigurarea 

transparenței criteriilor, a 

procedurilor de evaluare şi 

a rezultatelor activităților 

de evaluare. 

a. Elaborarea de 

indicatori şi 

descriptori de 

performanţă pentru 

fiecare activitate de 

evaluare. 

3     

 

b. Comunicarea în 

scris a baremelor de 

corectare pentru 

toate probele 

aplicate elevilor 

2     

3.2 Aplicarea testelor 

predictive, interpretarea şi 

comunicarea rezultatelor. 

Aplicarea testelor 

iniţiale şi 

interpretarea lor cu 

rol de diagnoză. 

3     

3.3 Utilizarea diverselor 

instrumente de evaluare, 

inclusiv a celor din banca 

de instrumente de evaluare 

unică. 

a. Selectarea şi 

aplicarea tehnicilor 

şi instrumentelor 

selective de 

evaluare. 

2     

b. Participarea la 

simulările 

organizate la nivel 

de 

şcoală/IŞJ/naţional. 

4     

3.4 Promovarea 

autoevaluării şi 

interevaluării. 

Promovarea în 

rândul elevilor a 

unui sistem de 

autoevaluare şi 

interevaluare. 

2     

3.5 Evaluarea satisfacţiei 

beneficiarilor educaţionali 

Existenţa unui 

sistem de evaluare a 

satisfacţiei 

beneficiarilor 

(chestionare 

elevi/părinţi). 

2     



3.6 Coordonarea elaborării 

portofoliului educaţional ca 

element central al evaluării 

rezultatelor învăţării. 

Participarea la 

elaborarea 

portofoliului 

educaţional al 

elevilor. 

2     

  20     

4. 

Management

ul clasei de 

elevi 

4.1 Stabilirea unui cadru 

adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, 

ambient) pentru 

desfăşurarea activităţilor în 

conformitate cu 

particularităţile clasei de 

elevi. 

Realizarea unui 

regulament 

particular al clasei, 

ce derivă din RI. 

2     

4.2 Monitorizarea 

comportamentului elevilor 

şi gestionarea situaţiilor 

conflictuale. 

Implicare în 

monitorizarea 

comportamentului 

elevilor şi gestionare 

a situaţiilor 

conflictuale. 

5     

4.3 Cunoaşterea, 

consilierea şi tratarea 

diferenţiată a elevilor. 

Cunoaşterea 

particularităţilor 

psihologice ale 

elevilor, a climatului 

familial şi 

implicarea în 

consilierea lor. 

3     

4.4 Motivarea elevilor prin 

valorizarea exemplelor de 

bună practică. 

Implicarea activă a 

elevilor în viaţa 

şcolară prin 

valorizarea 

exemplelor de bună 

practică. 

2     

  12     

5. 

Management

ul carierei şi 

al dezvoltării 

personale 

5.1 Valorificarea 

competenţelor ştiinţifice, 

didactice şi metodice 

dobândite prin participarea 

la programele de formare 

continuă/perfecţionare. 

Utilizarea 

competenţelor 

dobândite în cadrul 

programelor de 

formare în procesul 

instructiv-educativ. 

2     

5.2 Implicarea în 

organizarea activităţilor 

metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/responsa

bil. 

a. Organizarea şi 

participarea la 

activităţi metodice. 

1     

b. Responsabil de 

catedră/comisie. 
1     



5.3 Realizarea/actualizarea 

portofoliului profesional şi 

dosarului personal 

Actualizarea 

portofoliului 

personal şi 

contribuţia la 

actualizarea 

portofoliului 

catedrei/comisiei. 

2     

5.4 Dezvoltarea capacităţii 

de comunicare şi 

relaţionare în interiorul şi 

în afara unităţii (cu elevii, 

personalul şcolii, echipa 

managerială şi cu 

beneficiarii din cadrul 

comunităţii-familiile 

elevilor). 

Comunicarea şi 

relaţionarea 

eficiente cu tot 

personalul şcolii, 

elevi, părinţi şi 

parteneri externi. 

2     

  8     

6. Contribuţia 

la 

dezvoltarea 

instituţională 

şi 

promovarea 

imaginii 

unităţii 

şcolare 

6.1 Dezvoltarea de 

parteneriate şi proiecte 

educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale. 

Implicarea în 

parteneriate şi 

proiecte 

educaţionale în anul 

şcolar evaluat. 

2     

6.2 Promovarea ofertei 

educaţionale. 

Participarea la 

activităţi de 

promovare a ofertei 

educaţionale. 

2     

6.3 Promovarea imaginii 

şcolii în comunitate prin 

participarea şi rezultatele 

elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, 

activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare. 

Participarea/Obţiner

ea de rezultate la 

olimpiade şi 

concursuri şcolare 

sau extraşcolare:  

scoala 2p/ 

judet 1p/  national 

1p 

naţionale: 4 p -

judeţene: 3 p 

locale: 2 p 

la nivelul şcolii: 1 p 

4     

6.4 Realizarea/participarea 

la programe/activităţi de 

prevenire şi combatere a 

violenţei şi 

comportamentelor 

nesănătoase în mediul 

şcolar, familie şi societate. 

Implicarea în cel 

puţin două activităţi 

de prevenire şi 

combatere a 

violenţei şi 

comportamentelor 

nesănătoase în 

mediul şcolar. 

2     

6.5 Respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate şi 

securitate a muncii şi de 

PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi 

desfăşurate în cadrul 

unităţii de învăţământ 

precum şi a sarcinilor 

suplimentare. 

Respectarea 

programului de 

lucru, a serviciului 

pe şcoală, a 

normelor PSI şi 

ISU. 

3     



6.6 Implicarea activă în 

crearea unei culturi a 

calităţii la nivelul 

organizaţiei. 

Participarea la 

elaborarea de 

instrumente de 

monitorizare şi de 

evaluare, de 

proceduri, 

Manualului calităţii 

etc. 

2     

  15     

7. Conduita 

profesională 

7.1 Manifestarea atitudinii 

morale şi civice (limbaj, 

ținută, respect, 

comportament) 

Adoptarea unor 

atitudini şi norme de 

comportament 

specifice profesiei. 

2     

7.2 Respectarea şi 

promovarea deontologiei 

profesionale. 

Respectarea codului 

de etică 

profesională, a 

procedurilor şi a 

normelor existente. 

3     

 5     

TOTAL   100     

Semnătură      

 

Calificativul acordat în şedinţa CA din data este . 

Nume şi prenume:                                                                             Semnături: 

Responsabil comisie: 

Membrii CA: 

Preşedinte CA: 

 

Am luat la cunoştinţă azi, .            Angajat evaluat: 

Observaţii: 

- Fişa este însoţită obligatoriu de un Raport de activitate cu justificarea punctelor acordate la 

autoevaluare. 

- Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin OMECTS 

nr. 6143/2011:  

o de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;  

o de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;  

o de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;  

o sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 

 

 

ANEXA 4 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GRĂDINIŢELOR 

BRAZI - BĂTEŞTI 

DISPOZIŢII GENERALE 

CAPITOLUL I 

CADRUL DE REGLEMENTARE 

Prezenta anexa stabileşte ROF Gradiniţe din  BRAZI ŞI BĂTEŞTI.Aceasta se supune spre 

validare în Consiliul Profesoral şi spre aprobare în Consiliul de Administraţie, prin hotărâre a 

acestuia, iar după aprobare se  înregistreazăşi se afişează la avizier. 

CAPITOLUL II 

PRINCIPII DE ORGANIZARE  



1 . Gradinitele se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor stabilite in conformitate cu 

legea educatiei nationale nr 1 / 2011 si OM 5115/2014 cu modificarile si completarile 

ulterioare, si OM 5115/2015. 

 

ORGANIZAREA GRADINIŢEI 

CAPITOLUL I 

REŢEAUA ŞCOLARĂ 

 

1. Gradiniţa cu program normal Băteşti, Grădiniţa cu program normal şi  prelungit Brazi sunt 

structuri arondate (AR) Şcolii Gimnaziale comuna Brazi.  

2. Înscrierea copiilor se face în luna aprilie pe baza de dosar care trebuie să conţină 

următoarele documente : 

– Copie după certificatul de naştere al copilului 

– Copie după cărţile de identitate ale părinţilor 

– Copie după carnetul cu vaccinări 

– Adeverinţe de salariat ( pentru grădiniţa cu program prelungit) 

– Cerere tip din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

3. Grădiniţa, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a 

populaţiei , are obligaţia de a face anual recensământul copiilor care au vârsta 

corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preşcolar. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA PROGRAMULUI SCOLAR 

 

1. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 

2. Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor se stabilesc prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice . 

3. În situaţii obiective cum ar fi : epidemii , intemperii ,calamităţi naturale etc cursurile 

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

4. Suspendarea cursurilor se face la cererea directorului după consultarea reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor cu aprobarea inspectorului şcolar general. 

5. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semenstrului, respectiv al anului şcolar, stabilită de Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 

6. Programul grădiniţelor cu Program Normal este 8:00 – 13:00. 

7. Programul grădiniţei cu Program Prelungit este 6:30- 17:00. 

 

CAPITOLUL III 

FORMATIUNILE DE STUDIU 

1. Grădiniţa cu program normal şi prelungit  Brazi  funcţionează cu 2 grupe de preşcolari : o 

grupă mijlocie şi o grupă mare la program normal şi o grupă de preşcolari la program 

prelungit. 

2.Grădiniţa cu program normal  Băteşti funcţionează cu 2 grupe de preşcolari : o grupă 

mijlocie şi o grupă mare . 

 

TITLUL III 

MANAGEMENTUL UNITATILOR DE INVATAMANT 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

1. Managementul gradiniţei este asigurat în conformitate cu prevederile legale . 

2. Grădiniţele sunt conduse de Consiliul de Administraţie şi de Director. Acesta: 



Aprobă graficul serviciului pe unitate al personalului didactic; atribuţiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învaăţământ. 

–– Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare Consiliului de Administraţie. 

– Asigură, prin responsabilul  comisiei metodice a educatoarelor, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare. 

– Controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei  metodice, calitatea procesului instructiv-

educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse 

activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. 

– Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate. 

– Monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea lor în colectivul 

unităţii de învăţământ. 

-Aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/ extraşcolare, a şefilor de 

catedră / responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

– Consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la programul de lucru, ale 

personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului  

didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru. 

– Aprobă vizitarea unităţii şcolare, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către 

reprezentanţi mass-media. Fac excepţie de la acestă precedere reprezentanţii instituţiilor de 

drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ , precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. 

3. Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie, potrivit legii, 

precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele 

colective de muncă aplicabile. 

4. Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea 

de învăţământ si / sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

5. În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţii către un alt cadru didactic, membru al 

Consiliului de Administraţie.  

PERSONALUL GRADINIŢELOR 

DISPOZIŢII GENERALE 

1.În grădiniţele din Brazi şi Băteşti, personalul este format din educatoare, asistent medical şi 

îngrijitoare. 

2.Selecţia personalului  din grădiniţe se face prin concurs/examen, conform normelor 

specifice. 

4.Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt 

cele reglementate de legislaţia în vigoare şi prevăzute în fişa postului . 

5.Personalul din grădiniţă trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul 

ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

6.Personalul din grădiniţă trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

pe care trebuie săle transmită copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 

7.Personalului din grădiniţă îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copiilor, viaţa intimă şi familia acestora. 

8. Personalului din grădiniţă îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze 

verbal, fizic sau emoţional copiii sau colegii.  

9. Pentru Grădiniţa cu P.N Băteşti şi Grădiniţa cu PN şi PP  Brazi s-a desemnat câte un cadru 

didactic titular ca responsabil de unitate. 

10.Conform Regulamentului cele doua grădiniţe sunt structuri şi au ca director, directorul 

şcolii cu PJ Brazi . 



11.Personalul didactic de predare este organizat în comisia de lucru a educatoarelor, în 

conformitate cu normele legale în vigoare. 

12..Angajarea personalului medical şi al celui de îngrijire din unităţi, se face de Primarie / 

Şcoală,  prin firme cu care acestea au încheiat contract , cu acordul   directorului şi cu  

aprobarea Consiliului de Administraţie, cu menţiunea ca personalul angajat sa respecte ROF-

ul unităţii şcolare. 

 

Programul personalului didactic al Grădiniţelor este următorul: 

• Grădiniţa cu program normal  Brazi şi Băteşti (5 ore pe zi) 8.00-13.00 :   asigură educaţia şi 

pregatirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţăsocială. 

• Grădiniţa cu program prelungit  6.30.-  17.00 , asigură educaţia şi pregătirea 

corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială, precum şi protecţia socială a 

acestora (hrană, supraveghere şi odihnă). 

Personalul didactic al Grădiniţei cu PP îşi va desfăşura activitatea astfel: tura I- 8.00 -13.00, 

tura a II-a 12.00-17.00, cu posibilitatea modificării în situaţii neprevăzute. 

Personalul din grădiniţăşi părinţii au obligaţia să sesizeze, în ordine, după caz : responsabilul 

de grădiniţă, directorul, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legatură cu orice propuneri, 

opinii ale părinţilor, încălcări ale drepturilor copiilor, inclusiv în legătură cu aspecte care îi 

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

FIŞA POSTULUI  PENTRU PERSONALUL MEDICAL:  

1. Efectuează zilnic începând cu  ora 7.00, controlul medical (triajul epidemiologic) al 

copiilor la primirea în colectivitate. 

2. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii/ 

medicul de familie/părintele. 

3. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând masurile antiepidemice faţă de 

contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc. 

4. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) 

laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor 

focare de boli transmisibile în colectivitate. 

5. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Săntăţii şi Familiei, tratamentul 

profilactic al preşcolarilor, sub recomandarea medicului . 

6. Supraveghează starea de sănătate şi de igiena individuală a copiilor, iar în situaţii de 

urgenţă anunţă, dupa caz, medicul, serviciul de ambulanţă sau/şi familiile preşcolarilor. 

7. Întocmeste evidenţa copiilor amânaţi medical de la începerea şcolarizării la vârsta de 7 ani 

şi urmăreşte dispensarizarea acestora. 

8. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa 

pregătitoare. 

9. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a 

copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea. 

10. Supraveghează modul în care se respecta igiena individuală a copiilor în timpul spălării 

acestora şi la servirea mesei. 

11. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind 

alimentaţia copiilor. 

12. Consemnează zilnic,  într-un caiet anume constatările privind starea de igienă a sălii unde 

se serveşte masa. 

13. Asistă la primirea hranei şi controlează calitatea organoleptică a acesteia. 

14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari. 

15. Intocmeşte zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea 

acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, 

eliberat de medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile. 

15. Controlează zilnic respectarea normelor de igienădin grădiniţă (săli de grupă, dormitoare,  



grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii 

deficienţele constatate. 

16. Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), 

calcularea indicilor de dezvoltare fizică.  

16. Efectuează, sub îndrumarea medicului, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, 

copiii şi cu personalul adult  din grădiniţă. 

17. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspund de 

utilizarea lor corectă. 

18. Completează, sub supravegherea medicului, condica de medicamente şi de materiale 

sanitare pentru aparatul de urgenţă. 

19. Însoţeşte copiii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora în curtea grădiniţei, într-o 

excursie, drumeţie, tabără de vacanţă, pe toata durata acesteia. 

20. Acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora 

la unităţile sanitare. 

21. Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului. 

22. Supraveghează preşcolarii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora 

de către medic. 

 

 

 

FIŞA POSTULUI PENTRU ÎNGRIJITOAREA GRADINIŢEI CU PP ŞI PN BRAZI 

Program de lucru: 6.30-14.30. 

Deschide grădiniţa, este prezentă în sala unde sosesc preşcolarii, ajută la dezbrăcarea acestora 

şi îi supraveghează până la începerea activităţilor educative.    

 - face zilnic curăţenia localului şi în zonele exterioare din perimetrul grădiniţei;  

- o dată pe săptămână  efectuează curăţenia generală;  

- îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar şi materialele din unitate;  

- ajută la transportuI alimentelor (când este nevoie);  

- însoteşte permanent copii la toaletă, la spălător; 

- dă ajutor copiilor la masă; 

- dă ajutor copiilor la dezbrăcat ,îmbrăcat;   

- efectuează curăţenia în sălile de grupă;  

- periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;  

- nu va părăsi Iocul de muncă şi nu va pleca înainte de terminarea programului;  

- are un comportament etic cu copiii, cu colegele şi părinţii ; 

- în permanenţă este obligată să poarte ţinuta vestimentară stabilită (halat ); 

- răspunde tuturor solicitărilor educatoarelor .De exemplu: 

 -va însoţi educatoarea şi pe cei mici  în curte, la plimbare, la teatru,la concursuri;  

 -va ajuta la aranjarea sălilor de clasă;  

- în situaţii “problemă”(urgenţe),situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta  la 

supravegherea copiilor. 

- pregateşte şi strânge păturile copiiIor   

-program de lucru : 6.30-14.30  

-respecta ROF-ul unităţii. 

 

 

FIŞA POSTULUI PENTRU ÎNGRIJITOAREA GRĂDINIŢEI CU PN BĂTEŞTI 

Program de lucru: 6.30-8.30 şi 12.00 – 14.00 

Deschide grădiniţa, este prezentă în sala unde sosesc preşcolarii, ajută la dezbrăcarea acestora 

şi îi supraveghează până la începerea activităţilor educative.    

 - face zilnic curăţenia localului şi în zonele exterioare din perimetrul grădiniţei;  



- o dată pe săptămână  efectuează curăţenia generală;  

- îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar şi materialele din unitate;  

- însoteşte copii la toaletă, la spălător; 

- dă ajutor copiilor la dezbrăcat ,îmbrăcat;   

- efectuează curăţenia în sălile de grupă;  

- periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;  

- va respecta programul de lucru; 

- are un comportament etic cu copiii, cu colegele şi parintii ; 

- în permanenţă este obligată să poarte ţinuta vestimentară stabilită (halat ); 

- răspunde tuturor solicitărilor educatoarelor .De exemplu: 

 - va însoţi educatoarea şi pe cei mici  în curte, la plimbare, la teatru,la concursuri;  

 - va ajuta la aranjarea sălilor de clasă;  

- în situaţii “problemă”(urgenţe),situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta  la 

supravegherea copiilor. 

-program de lucru : 6.30-8.30 şi 12.00 -14.00 

-respectă ROF-ul unităţii. 

 

CAPITOLUL 4 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN GRĂDINIŢĂ 

1.Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2.Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.                                                                                                                        

                                                                                                                                         

Director,      

prof. Ilie Gherson Gheorghe 

 

 

 
 

 

 

 

 


