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Capitolul  I. PRINCIPII și DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1. Şcoala Gimnazială ”Alexandru Davila” din Pitești, jud. Argeș,  este unitate cu 
personalitate juridică şi funcţionează în subordinea I.Ş.J. Argeş. 

 
Art.2. Școala noastră îşi desfăşoară întreaga activitate promovând profesionalismul, 

creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la nevoile 
educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi 
spiritualitatea, gândirea critică. 
 

Art.3. Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu 
este posibilă decât într-o atmosferă specială ce include şi respectarea strictă a unor reguli: 
comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea integrală şi la timp a sarcinilor de serviciu, 
relaţii democratice de colaborare şi sprijin reciproc, transparenţa decizională realizată prin 
organismele colective. 

 
Art.4. Opţiunea pentru unitatea noastră școlară înseamnă implicit adoptarea unui 

comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara acesteia. 
 

Art.5. Regulamentul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila ” 
Pitești cuprinde norme privind organizarea și funcționarea unității noastre de învățământ în 
conformitate cu: 
1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2) Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, OUG 49/2014 și Ordinul MENCS nr. 
4742/2016- Statutul Elevului 

3) OUG privind asigurarea calității educației, Monitorul oficial nr. 642 din 20.07.2005; 
4) Codul muncii (Legea nr.53/2003 modificată și completată). 

 
Art.6. Regulamentul de ordine interioară, elaborat cu reprezentanții organizațiilor 

sindicale din unitatea de învățământ, cuprinde numai prevederi specifice condițiilor concrete 
de desfășurare a activității în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare. 

Regulamentul intern a fost dezbătut de Consiliul Profesoral, în conformitate cu art. 2 
alin.4) din R.O.F.U.I.P., și aprobat de Consiliul de administrație, în conformitate cu art. 2 alin. 
5) din R.O.F.U.I.P., prezentul Regulament intern cuprinde prevederi specifice școlii noastre. 

 
Art.7. După aprobare, respectarea regulamentului este obligatorie pentru directori, 

personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic, elevi și părinți/tutori 
care vin în contact cu unitatea de învățământ. 

Regulamentul intern intră în vigoare la data aprobării lui de Consiliul de administrație. 
Tot prin hotărâre a Consiliului de administrație, Regulamentul intern poate fi 

completat, modificat sau abrogat, cu excepția situațiilor în care se dispune altfel prin acte 
normative cu putere juridică mai mare sau prin lege. 

În cazul în care anumite aspecte sau situații ce pot apărea în activitatea școlii nu se pot 
rezolva potrivit prevederilor din regulamentul în vigoare, soluționarea lor se va face în funcție 
de competențe și de compartimentul în care se produc, prin hotărâri ale conducerii, consiliul 
de administrație sau consiliul profesoral. 
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Art.8. În România, cetățenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de 

învățământ, indiferent de condiția socială și materială, de sex, de rasă, de naționalitate, de 
apartenență politică sau religioasă, fără restricții care ar putea constitui o discriminare sau 
segregare. 
 

Art.9. Unitățile de învățământ sunt organizate și funcționează în baza legislației 
generale și specifice a actelor normative elaborate de MENCŞ, a deciziilor ISJ și a 
Regulamentul de ordine interioară al fiecărei unități. 
 

Art.10. În incinta unităților de învățământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, 
crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de propagandă 
politică și prozeletism religios, orice formă de activitate ce încalcă normele generale de 
moralitate și care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum și a 
personalului didactic și nedidactic. 

 
CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Art.11. Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești organizează cursuri de zi, 
învățământ primar, învățământ secundar inferior sau gimnazial. 
Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești, jud. Argeș,  este unitate cu personalitate 
juridică şi funcţionează în subordinea I.Ş.J. Argeş.  

 
Art.12.  Planul de școlarizare este elaborat de C.A., aprobate de C.P. și înaintat spre 

aprobare ISJ Argeș.  
 
Art.13. Numărul de clase pe nivel de an de studii este stabilit prin decizia Consiliului de 

Administrație și aprobat de către ISJ Argeș, respectiv MEN. 
 

Art.14. Criteriile de constituire a claselor: Legea nr.1/2011, art.6. Repartizarea claselor 
în sălile de clasă se face în fiecare an de către directorul școlii. 
 

Art.15. Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia școlii sau alte situații 
speciale, disciplina se alege pe bază de cerere formulată de părinte și elev, cu aprobarea 
conducerii școlii și a ISJ Argeș. 
 

Art.16. Ordinea și disciplina în școală se asigură de conducerea școlii prin profesorii de 
serviciu și personalul didactic, cu sprijinul elevilor. Condițiile de organizare și desfășurare a 
serviciului pe școală (profesori și elevi) se vor preciza în „Atribuțiile personalului de 
serviciu”, parte componentă a acestui regulament. 
 

Art.17. În limita planului de școlarizare și a efectivelor maxime pe clase, stabilite de 
lege, la Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești se pot înscrie pe baza unei cereri de 
înscriere: 
1) Elevii care au domiciliul sau adresa de reședință în circumscripția școlii; 
2) Elevii care nu aparțin cu domiciliul școlii, dar au frați sau surori, elevi ai școlii; 
3) Domiciliul bunicilor se află în circumscripția școlii. 
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4) Locul de muncă al unuia dintre părinți se află în apropierea școlii. 
5) Copiii ai căror părinți au fost elevi ai școlii; 
6) Părinții care pot proba că urmează a-și schimba domiciliul în circumspripția școlii; 
7) Alți elevi, în ordinea venirii, în limita planului de școlarizare aprobat de ISJ Argeș și ținând 

cont de precizările legislative în vigoare. 
 

Art.18. Perioada de înscriere se va stabili în fiecare an conform cu precizările 
legislative. 
1)  Înscrierea elevilor se va face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui 

legal. 
2)  La înscrierea în școală nu se percep taxe; 
3)  La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu. 

 
Art.19. Actele necesare înscrierii copiilor la scoală: 

1) Cerere de înscriere; 
2) Adeverințe de salariat; 
3) Copie după certificatul de naștere al copilului, autentificată de director; 
4) Copii C.I. părinți/tutori legali; 
5) Fișă medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; 
6) Documente medicale eliberate potrivit prevederilor legale. 

 
Art.20. Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se 

consemnează în Registrul de evidență a înscrierii copiilor. 
 
Art.21. Transferul elevilor se face respectând legislația în vigoare. 

 
Art.22. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfășoară conform Anexei . 
 
Art.23. Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești, jud. Argeș - unitate cu 

personalitate juridică Programul se desfășoară în două schimburi:  
Schimbul I: clasele CP, I, II, III, IV, 8,00-11,35, durata orei este de 45 de minute,  pauza 

de masa este de 15, celelalte pauze de 10 minute; 
Schimbul II: clasele V, VI VII, VIII 
12,00-17,00/18,00, durata orei este de 50 de minute, pauza de 10 minute; 

 
Art.24. Structura anului școlar este stabilită prin ordin de MEN, în fiecare an școlar.  

 

 

Capitolul III 
CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

 

Art.25. Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul de administraţie. Directorul 
școlii este președintele Consiliul de administraţie, iar atribuțiile sunt stabilite prin art. 18, 
Ordinul 5079/31.08.2016.  În activitatea de conducere directorul este ajutat de directorul 
adjunct. 
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Art.26.  Directorul 
1) Directorul unității școlare este direct subordonat inspectorului școlar general al ISJ 

Argeș și are responsabilitățile prevăzute în fișa postului elaborată de acesta. 
2) Directorul unității școlare elaborează fișa postului directorului adjunct, care îi este direct 

subordonat. 
3) Directorul unității școlare are următoarele calității și atribuții: președintele Consiliului 

profesoral, președintele Consiliului de administrație, conducere executivă a instituției, 
angajator, ordonator de credite și alte atribuții, conform Fișei Postului. 

4) Anual, directorul elaborează un raport general privind starea și calitatea învățământului 
din unitatea școlară pe care o conduce. Raportul general privind starea și calitatea 
învățământului din unitatea școlară este prezentat in Consiliul profesoral și în Consiliul 
reprezentativ al părinților. Un rezumat al acestuia, conținând principalele constatări, va fi 
făcut public, inclusiv prin afișare clasică sau electronică. 

5) Realizează planul managerial anual și semestrial. 
6) Propune ISJ proiectul de şcolarizare aprobat de Consiliului profesoral și de Consiliului de 

administrație. 
7) Numește responsabilii comisiilor metodice, învățătorii și diriginții la clase, potrivit 

principiului continuității și performanțelor educaționale. 
8) Reprezintă unitatea școlară în relațiile cu alte instituții. 

 
Art.27. Consiliul de Administrație  

1) Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești este organul de 
decizie în domeniul organizatoric și administrativ.  

2) Componența Consiliului de Administrație este stabilită în conformitate cu Ordinul 
4619/22.09.2014, astfel:  
a) Directorul unității de învățământ este membru de drept; 
b) 3 reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de Consiliul Profesoral; 
c) 2 reprezentanți ai Consiliului Local; 
d) Primarul  sau un reprezentant al Primarului; 
e) 2 reprezentanți al Consiliului reprezentativ al părinților 

3) Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară conf. art. 10 al Ordinului 
4619/22.09.2014, pe baza graficului și tematicii stabilite la începutul fiecărui semestru de 
președinte în colaborare cu membrii consiliului.  

4) Prezența membrilor la ședințele Consiliului de administrație este obligatorie. 
5) Membrii Consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot. 
6) Atribuțiile, competențele și funcționarea Consiliului de administrație este reglementată de 

legislația în vigoare, respectiv art.15 al Ordinului 4619/22.09.2014. 
7) La ședințele Consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de 

observator/observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învățămînt. 
8) Consiliul de administrație se întruneşte lunar în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori 

este necesar în ședințe extraordinare, la solicitarea președintelui sau a două treimi din 
numărul membrilor Consiliului de administrație ori a două treimi din numărul membrilor 
Consiliului Profesoral. 

9) Consiliul selectează propunerile cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor în legătură cu 
oferta educaţională; dezbate aceste propuneri şi stabileşte oferta şcolii. 

10) Studiază problemele specifice ale unităţii şi elaborează regulamentul de ordine interioară. 
11) Studiază posibilităţile de dezvoltare a şcolii în vederea elaborării proiectului managerial, a 

fişelor posturilor şi proiectul de buget. 



 

 

 

 

7 

 

 

 

12) Hotărârile Consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau 
juridice implicate în mod direct sau indirect în activitatea instituției; 

13) Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios 
administrativ, cu respectarea legislației în vigoare. 
 

Art.28.  Consiliul Profesoral 
1) Consiliul Profesoral funcționează conform prevederilor art.98 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, Titlul V, Capitolul I, secțiunea 1 din ROFUIP. Consiliul Profesoral al 
Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice 
cu normă de bază în unitatea de învățământ, titulare sau suplinitoare și au rol de decizie în 
domeniul instructiv-educativ. 

2) Președintele Consiliul Profesoral este directorul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” 
Pitești . 

3) Atribuțiile Consiliului Profesoral sunt stabilite prin lege. 
4) Consiliul Profesoral își desfășoară activitatea pe baza graficului și tematicii stabilite la 

începutul fiecărui semestru de către președintele C.P. în colaborare cu Consiliul Profesoral. 
5) Participarea la ședințele Consiliul profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. 

Absența nemotivată de la aceste ședințe se consideră abatere disciplinară și se 
sancționează conform legislației în vigoare. 

6) Hotărârile C.P. se iau prin vot deschis sau secret, în funcție de opțiunea membrilor. Acestea 
se adoptă cu majoritate simplă și sunt obligatorii pentru tot personalul și toți elevii.  

7) Dezbaterile din Consiliul profeoral sunt consemnate într-un registru special de procese 
verbale, de către secretarul consiliului profesoral, un cadru didactic numit prin decizie de 
directorul unității de învățământ pe un an școlar. 

8) Data ședințelor ordinare se anunță cu 2 zile înainte. Ședințele extraordinare se anunță cât 
mai operativ.  

9) Consiliul Profesoral are următoarele atribuții (art. 58 din ROFUIP): 
a) analizează și dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educației și 

raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară; 
b) dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de 

dezvoltare a școlii; 
c) dezbate și aprobă rapoartele de activitate și programele semestriale, precum și planul 

anual de activitate; 
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație; 
e) aprobă componența comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ; 
f) numește comisiile de cercetare a faptelor ce pot constituii abateri disciplinare, 

săvârșite de personalul didactic de predare și didactic auxiliar, conform legislației în 
vigoare; 

g) stabilește sancțiuni disciplinare pe baza raportului comisiei de cercetare, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

h) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi și personalul salarial al unității de 
învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 

i) valideaza situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar; 
j) valideaza notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

„bine”, pentru clasele I-IV;  
k) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajat al unității de învățământ, în 

baza cărora se stabilește calificativul anual; 
l) propune Consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; 
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m) stabilește, prin vot, disciplinele opționale care se predau în școală; 
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare care 

solicită abordarea gradației de merit, pe baza raportului de autoevaluare a ativității 
desfășurate; 

o) dezbate și analizează regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ, în 
ședință extraordinară la care participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic; 

p) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  
Art.29.  Comisiile metodice  

1) Comisiile metodice se constituie în Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești, din 
minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii 
curriculare. 

2) În învățământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe 
clase sau pe ciclu de învățământ. 

3) Comisiile metodice au atribuții stabilite de O.M.E.N.C.S. 5979/2016, art. 66, cu completările 
și modificările ulterioare.  

4) În anul școlar 2017-2018 vor funcționa următoarele comisii: 
a) Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar - clasele CP; 
b) Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar – clasele I; 
c)  Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar - clasele a II-a; 
d) Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar – clasele a III-a; 
e) Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar  - clasele a IV-a; 
f)    Comisia metodică – Limbă și literatura romana; 
g) Comisia metodică – Limbi moderne 
h) Comisia metodică – Matematică 
i) Comisia metodică - Stiințe; ;(Fizică, Chimie, biologie) 
j) Comisia metodică – Om și societate, ;( Istorie, Geografie, Religie, Educație civică și 

socială) 
k) Comisia metodica - Arte și tehnologii; ;( Educație plastică, Educație muzicală, Educație 

tehnologică, Informatică și TIC) 
l)    Comisia metodică – Educație fizică și sport 
m) Comisia metodică a diriginților 

5) Activitatea fiecărei comisii este condusă de un responsabil propus de membrii comisiei 
metodice și numit prin decizie a directorului. Responsabilii comisiilor au următoarele 
atribuții (art. 67din O.M.E.N.C.S. 5079/2016): 
a) Răspund în fața directorului și a inspectorului de specialitate de activitatea 

profesională  
b) Întocmesc programele de activitate cu consultarea membrilor, în conformitate cu 

planul managerial al școlii; 
c) Coordonează acțiunile metodice și de perfecționare la nivelul comisiei; 
d) Au obligația de a participa la toate acțiunile inițiate de director și de a efectua asistențe 

la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniți sau la cei în activitatea 
cărora se constată disfuncții în procesul instructiv-educativ sau în relația profesor-
elev; 

e) Întocmesc documentele comisiei metodice; 
f)    Ajută conducerea școlii în evaluarea anuală a cadrelor didactice; 
g) Elaborează rapoarte de activitate semestriale și anuale; 
h) Asigură coeziunea membrilor comisiei. 
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6) Responsabilii comisiilor metodice sunt numiți prin Decizia directorului. 
7) Responsabilul unei comisii metodice  poate fi schimbat în timpul anului școlar dacă este în 

imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile. 
8) Dacă responsabilul comisiei metodice nu și-a îndeplinit toate atribuțiile, dacă în cadrul 

comisiei metodice respective apar disensiuni care prejuduciază interesele elevilor, acesta 
nu mai poate fi numit în anul următor responsabil al comisiei. 

9) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar, după o tematică aprobată de directorul 
Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești sau ori de câte ori directorul ori membrii 
catedrei/comisiei considetă că este necesar.  
 

Art.30.  Consiliul clasei (Titlul V, Capitolul I, Secțiunea a 2-a)  
1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare și de 

instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al 
comitetului de părinți pe clasă, de regulă președintele. Consiliul clasei se organizează de 
profesorul diriginte sau învăţătorul clasei respective. 

2) Președintele consiliului clasei este dirigintele. 
3) Participarea la activitatea consiliului clasei este obligatorie. Absentarea repetată şi 

nemotivată de la consiliul clasei este abatere disciplinară. 
4) Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale 

obiective: 
a) Armonizarea cerințelor educative ale personalului didactic de predare și instruire 

practică cu solicitările elevilor și părinților; 
b) Evaluarea progresului școlar al elevului; 
c) Stimularea elevilor cu ritm lent de învățare; 
d) Organizarea de activități suplimentare cu elevii capabili de performanțe școlare. 

5) Acţiunile consiliului clasei se consemnează într-un registru special. 
6) Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

a) Analizează, semestrial, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev. 
b) Stabilește măsuri educaționale comune pentru elevii cu probleme de învățare, de 

comportament sau pentru elevii cu rezulate deosebite. 
c) Stabilește notele la purtare pentru toți elevii clasei, în funcție de comportamentul 

acestora în unitate și în afara acesteia, dacă situația o impune și propune consiliului 
Profesoral validarea notelor mai mici de 7,00 sau B(bine). 

d) Participă la întâlniri cu părinții sau cu părinți și elevi cel puțin o dată pe an, de 
preferință în cursul semestrului I și, în situații deosebite, la solicitarea 
învățătorului/dirigintelui. 

e) Propune, după caz, dirigintelui, directorului, Consiliului profesoral, sancțiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament de ordine interioară. 

f) Elaborează raportul scris asupra situației școlare a elevilor clasei, la sfârșitul 
semestrului și al anului școlar. 

7) Consiliul clasei se întrunește la sfârșitul fiecărui semestru și ori de câte ori directorul, 
dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar. 

8) Coordonarea activității claselor de elevi se realizează prin diriginți numiți de directorul 
unității de învățământ dintre cadrele didactice de predare, care predau la clasa respectivă. 

9) Funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu 
această responsabilitate. 
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10) Dirigintele își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 
planul anual al unității de învățământ în acord cu particularitățile educaționale ale clasei 
respective și cu obiectivele strategice ale unității școlare. 

11) Dirigintele întocmește după consultarea profesorilor clasei, a părinților și elevilor, 
planificarea semestrială și anuală care va cuprinde componentele activității educative în 
acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum și cu programele școlare în 
vigoare. 

12) Dirigintele are obligația să cunoască și să respecte, împreună cu elevii și părinții acestora, 
legislația (educațională) în vigoare şi prevederile regulamentului de ordine interioară. 
 

Art.31. Dirigintele  are următoarele atribuții (art. 76 din OMENCS 5079/31.08.2016): 
1) Organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și 

ori de câte ori este cazul; 
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 
e) activități educative și de consiliere; 
f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități 

extracurriculare. 
2) Monitorizează: 

a) situația la învățătură a elevilor; 
b) frecvența la ore a elevilor; 
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și 

extracurriculare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat; 
3) Colaborează cu: 

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor 
situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a 
elevilor clasei; 

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de 
elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor 
probleme administrative referitoare la întreținerea  și  dotarea  sălii  de  clasă,  inclusiv  
în  scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații 
deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;  

d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care 
vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu 
alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de 

studii ale elevilor clasei; 
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării 

datelor referitoare la elevi; 
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4)  Informează: 
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ; 
b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naționale (din clasele aII-a, aIV-a, aVI-a și aVIII-a) și cu privire la alte 
documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor; 

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul 
elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor 
cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții,  tutorii  sau  susținătorii  legali,  în  cazul  în  care  elevul înregistrează absențe 
nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin 
regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ. 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, 
sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

5) Îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 
conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului. 
a) Stabilește împreună cu Consiliul clasei nota la purtare a fiecărui elev și prezintă în scris 

Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 sau B(bine), pentru 
elevii care au săvârșit abateri grave. 

b) Propune Comisiei de acordare a burselor, rechizitelor sau alte drepturi, în conformitate 
cu legislația în vigoare; 

c) Recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activități 
sportive, cultural-artistice și științifice, în afara școlii; 

d) Completează catalogul clasei și răspunde de exactitatea datelor înscrise și de starea 
fizică a acestuia; 

e) Calculează media generală, semestrială și anuală(la clasele V-VIII) a fiecărui elev, 
stabilește clasificarea elevilor la sfârșitul anului școlar, propune acordarea premiilor, 
recompenselor și distincțiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament; 
consemnează în carnetele de elev mediile semestriale și anuale; 

f) Prezintă, spre validare, Consiliului Profesoral raportul scris asupra situației școlare și 
comportamentale a elevilor, la sfârșitul semestrului/anului școlar. 

g) Preia pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care își desfășoară activitatea elevii 
cărora le este diriginte și răspunde de păstrarea bazei materiale și de modernizarea 
acesteia împreună cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și cu 
membrii consiliului clasei; 

 
Art.32. Comisia metodică a diriginților 

1) Comisia metodică a diriginților se constituie la începutul fiecărui an școlar, fiind 
alcătuită din diriginții tuturor claselor. 

2) Funcția de diriginte se solicită în scris către conducerea școlii și devine obligatorie pentru 
personalul investit. 

3) Responsabilul comisiei are următoarele atribuții: 
a) Coordonează activitatea diriginților; 
b) Asigură planificarea și desfășurarea activităților de dirigenție în condiții optime; 
c) Monitorizează consilierea și orientarea profesională a elevilor; 
d) Verifică portofoliile la consiliere ale membrilor comisiei diriginților; 
e) Întrunirile comisiei diriginților au loc la propunerea directorului/responsabilului/ 

membrilor comisiei ori de câte ori se consideră necesar; 



 

 

 

 

12 

 

 

 

f) În cazul în care profesorii diriginți desemnați pentru anul școlar nu își îndplinesc 
atribuțiile prevăzute în R.O.F.U.I.P. art.76, cu modificările și completările ulterioare, 
conducerea școlii nu va aproba punctajele corespunzătoare din fișa de evaluare și 
poate propune C.A., în funcție de gravitatea abaterii, neplata indemnizației de diriginte 
pe perioadă determinată sau retragerea calității de diriginte; 

g) Învățătorii/profesorii diriginți au atribuțiile prevăzute în Ordinul M.E.C.I. 
5132/10.09.2009. 

 
Art.33. Comisiile cu caracter permanent (art. 79 din OMENCS 5079/2016), la 

nivelul unității de învățământ: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 
c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 
d) Comisia/Comitet de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență; 
e) Comisia pentru controlul managerial intern; 
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 

și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 
g) Comisia pentru programe și proiecte educative. 

1) Comisiile cu caracter permanent vor funcționa în Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” 
Pitești  pe baza prevederilor stabilite prin procedură internă.  

2) Activitatea fiecărei comisii este condusă de un responsabil numit de către director sau 
Consiliul Profesoral, în conformitate cu legislația în vigoare; 

3) Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii 
comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și 
funcționare a unității de învățământ. 

4) Se elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii. 
5) Responsabilii comisiilor au următoarele atribuții: 

a) Întocmesc programele de activitate cu consultarea membrilor și planul managerial; 
b) Atribuie responsabilități membrilor comisiei; 
c) Întocmesc note informative privind activitățile comisiei, periodic sau la solicitatea C.A. 
d) Elaborează rapoarte semestriale și anuale; 
e) Colaborează cu C.A. în vederea efectuării, îndrumării și controlului pe diferite 

probleme. 
 

Art.34.  Comisia pentru curriculum 
1) Comisia pentru curriculum (C.D.Ș) din Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești este 

alcătuită din responsabilii comisiilor metodice. Președintele comisiei este directorul 
unității școlare.  

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) monitorizează respectarea planului cadru; 
b) proiectează curriculum la decizia școlii; 
c) prezintă oferta opționalelor pentru anul școlar următor; 
d) coordonează etapa în care elevii/părinții optează; 
e) asigură aplicarea, centralizarea chestionarelor privind stabilirea nevoilor educative ale 

elevilor și comunității; 
f) ține evidența disciplinelor opționale, a grupelor de elevi; 
g) validează propunerile pentru diverse cercuri, ansambluri sau echipe sportive; 
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h) monitorizează derularea disciplinelor opționale avizate de ISJ Argeș. 
 
Art.35. C.E.A.C. 

1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) se constituie și funcționează 
conform Regulamentului de organizare și funcționare propriu, dar și conform prevederilor 
O.M.Ed.C. 4925/2005 –modificat 2012, art.43-44.  

2) Comisia este alcătuită din 8 membri: 
a) Coordonatorul operativ – directorul adjunct/membru al C.A. 
b) Responsabilul comisiei – un cadru didactic desemnat de C.A., fără a fi membru în C.A. 
c) 3 reprezentanți ai corpului profesoral (dintre care un reprezentant al sindicatului) 
d) 1 reprezentant al personalului didactic auxiliar; 
e) 1 reprezentant al părinților, ales în ședința Consiliului reprezentativ al Părinților; 
f) 1 reprezentant al Consiliului Local. 

3) Secretarul comisiei este desemnat de coordonatorul CEAC dintre membrii comisiei în 
prima şedinţă a comisiei. 

4) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate în scris de coordonatorul 
CEAC cu respectarea prezentului regulament. 

5) Comisia se întruneşte în şedinţă lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă 
extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea coordonatorului CEAC, sau a două 
treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele CEAC sunt statutar constituite în cazul 
întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor prezenţi. 

6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC, adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 
numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEAC se fac publice prin panoul CEAC din 
cancelarii şi la afişierul din holul şcolii de la parter. 

7) Comisia are atribuțiile prevăzute de O.M.Ed.C. 4925/2005 –modificat 2012, art.43-44 și 
O.U.G. 75/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

a) CEAC, în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectele de 
strategie instituţională; 

b) evaluează modul de aplicare a standardelor de referinţă, indicatorilor de 
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 
precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de 
acreditare, în conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi; 

c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a 
organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

d) membrii CEAC respectă Codul de etică profesională în evaluare; 
e) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare 

internă a calităţii; 
f) aplică fişele de observare şi evaluare internă a calităţii şi face propuneri în vederea 

eliminării disfuncţiilor existente; 
g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul 

ARACIP; 
h) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J Argeș, MEN sau/şi ARACIP, 

măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. 
i) Membrii CEAC pot fi revocaţi din funcţie prin decizia coordonatorului CEAC în urma 

consultării Consiliului Profesoral: 
• dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive pe o 

perioadă mai mare de 60 zile;  
• ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de coordonator; 
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• ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare; 
• la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspundere disciplinară, cu 

repercusiuni asupra prestigiului Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești, I.S.J. 
Argeș, MEN şi/ sau a ARACIP, după caz.  
 

8) Atribuţiile coordonatorului: 
a) Coordonatorul CEAC asigură conducerea operativă a comisiei. În conformitate cu 

legislaţia în vigoare, această funcţie este echivalentă cu cea de Responsabil cu 
Asigurarea Calităţii pe instituţie. 

b) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, 
semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor 
de asigurare a calităţii. 

c) reprezintă CEAC în raporturile cu ISJ Argeș, MEN, ARACIP, cu celelalte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, 
organism etc., interesat în domeniul de activitate al comisiei cu respectarea 
prevederilor legale în acest sens; 

d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi evaluării în unitatea de 
învăţământ; 

e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor din 
învăţământul preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza 
judeţului respectiv; 

f) informează ISJ Argeș, MEN, ARACIP, privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii 
de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor de referinţă, precum şi a 
standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi 
propun măsuri ameliorative; 

g) elaborează rapoartele anuale de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar 
şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţiile şcolare şi de evaluare instituţională de 
către ISJ, pe care le înaintează atât Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, 
ISJ ,direcţiilor de specialitate din cadrul MEN cât şi ARACIP;  

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către ISJ Argeș, ARACIP şi 
MEN. 
 
Art.36.  Comisia pentru perfecționare și formare continuă are în componență 

cadre didactice recunoscute pentru rezultatele obținute și pentru implicare deosebită în 
dezvoltare profesională. 
1) Responsabilul comisiei este numit prin decizie internă de către directorul școlii; 
2) Atribuțiile comisiei sunt: 

a) Identifică nevoia de formare în școală; 
b) Organizează cursuri de formare continuă în școală; 
c) Mediatizează oferta C.C.D. Argeș și a altor centre de formare; 
d) Mediatizează metodologia de perfecționare prin grade didactice în conformitate cu 

legislația în vigoare; 
e) Ține evidența situației la zi a perfecționărilor, formărilor parcurse de personalul 

didactic și didactic auxiliar și a creditelor acumulate de acestia, prin întocmirea bazei 
elecronice, în baza dosarelor de formare a cadrelor didactice; 

f) Întocmește graficul activităților metodice cu teme de perfecționare, a ședințelor de 
catedră, desfășurate în școală semestrial; 
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g) Organizează la bibliotecă un loc cu toate informațiile despre perfecționare, curriculum, 
didactica disciplinelor, manuale alternative. 

 
Art.37. Comitet de securitate și sănătate în muncă 

1) Comitet de securitate și sănătate în muncă are ca președinte directorul unității de 
învățământ și un responsabil numit prin decizie de director. 

1) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Instruiește periodic personalul angajat cu privire la respectarea normelor de protecția 

muncii în incinta școlii; 
b) Urmărește prelucrarea normelor de protecția muncii în sălile de clasă, cabinete, 

laboratoare; 
c) Asigură respectarea normelor de protecție a muncii în pauze și la toate activitățile 

extrașcolare și extracurriculare; 
d) Urmărește realizarea de către educatoare, învățători și profesori diriginți a educației 

rutiere, de respectare a normelor de protecția muncii. 
 
Art.38. Comisia pentru situații de urgență. 

1) Comitet pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.), protecție civilă și apărare 
în caz de dezastre are ca președinte directorul adjunct al unității de învățământ și un 
responsabil numit prin decizie de director. 

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Pregătirea anuală a cadrelor didactice, elevilor și personalului administrativ pe linie de 

protecție civilă prin organizarea de instruiri, convocări, exerciții și aplicații de 
pregătire de protecție civilă; 

b) Organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție a 
formațiunilor de intervenție în acțiunile de gestionare a situațiilor de urgență; 

c) Informarea și pregătirea salariaților și elevilor cu privire la pericolele la care sunt 
expuși, la măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, la mijloacele de protecție 
puse la dispoziție, la obligațiile ce le revin și la modul de acțiune pe timpul situației de 
urgență; 

d) Realizarea sistemului informațional decizional, înștiințarea, avertizarea și alarmarea 
salariaților și elevilor în situații de urgență; 

e) Asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregătirea în domeniul protecției 
civile și a intervenției în sitauții de urgență. 

 
Art.39.  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial 
1) Scopul comisiei îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control 

intern/managerial integrat, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod 
eficient, eficace și economic. 

2) Activitatea comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
finanțelor publice 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea 
siatemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare și 
prezentului Regulament. 

3) Comisia este formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri. 
4) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor. 
5) Hotărârile comisiei se iau prin consens cu votul majorității membrilor. 
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6) Procesul-verbal este redactat de secretarul comisiei, într-un registru cu regim special. 
 

Art.40. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, absenteismului și abandonului în 
mediul școlar are următoarea componență conform O.M.E.C.T. 1409/29.06.2007: 

a) Președinte – directorul unității 
b) Responsabil – Consilierul educativ 
c) 4 reprezentanți ai profesorilor 
d) 1 reprezentant al autorității publice locale, de la Asistență Socială 
e) 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților 

1) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Elaborează și aplică planul operațional privind reducerea violenței în mediul școlar; 
b) Monitorizează modul de aplicare al acestuia și centralizează datele privind violența și 

indisciplina în școală; 
c) Monitorizează absențele elevilor, analizează cauzele acestora și stabilește în cel mai 

scurt timp un dialog cu familia elevului pentru a consilia părinții/reprezentanții legali 
dar și pentru a-i responsaliza. 

d) Evaluează modul de aplicare al planului operațional și starea disciplinară în unitatea 
școlară; 

e) Monitorizează modul în care la nivelul unității școlare se respectă, se promovează și se 
garantează drepturile copilului stabilite prin Legea 272/21.06.2004, cu completările și 
modificările ulterioare; 

f) Monitorizează evoluția elevilor cu probleme de disciplină/risc de abandon; 
g) Urmărește efectuarea serviciului pe paliere/școală de către cadrele didactice și elevii 

de serviciu; 
h) Stabilește conform planului operațional sancțiunile care pot fi date în funcție de faptele 

săvârșite prin care încalcă dispoziții legale, înclusiv Regulamentele școlare. 
 
Art.41. Comisia pentru programe, proiecte educaționale 

1) Comisia pentru programe și proiecte educaționale este coordonată de Consilierul 
educativ, numit prin decizie de director. Are în subordine Comisia pentru activități 
extrașcolare și extracurriculare, olimpiade și concursuri școlare și Comisia de monitorizare a 
parteneriatului cu părinții. 

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Organizarea activităților în colaborare cu comisia diriginților, comisia pentru 

curriculum, comisia de monitorizare a parteneriatului cu părinții, comisia pentru 
promovarea imaginii unității școlare, relația cu mass-media, comisia de sănătate și 
securitate în muncă; 

b) Implicarea familiei și comunității locale în activități formativ-educative și artistice; 
c) Dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi și profesori, școală familie, școală-

comunitate locală, profesori-responsabili comisii; 
d) Dezvoltarea unui comportament civic și social la elevi cu impact asupra comunității 

școlare și comunității locale; 
e) Organizarea și coordonarea activităților ce țin de promovarea imaginii școlare; 
f) Implicarea, în colaborare cu comisia de formare continuă și dezvoltare profesională, în 

vederea obținerii unor programe cu finanțare externă; 
g) Activiz   
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h) Îarea consiliului elevilor și asigurarea funcționării sale, însoțită de valorificarea 
propunerilor rezultate în cadrul politicilor școlii; 

i) Organizarea unor cercuri/cluburi (de actorie, de dans, de educație plastică, de artă 
fotografică) la nivelul școlii; 

j) Organizarea unor întâlniri periodice cu personalități publice cunoscute din domeniile 
cultural-artistic (scriitori, poeți, actori, cântăreți), științific, administrației publice. 

 
Comisii cu caracter temporar 
 
Art.42. Comisia pentru întocmirea orarului 

1) Comisia pentru întocmirea orarului are ca responsabil un cadru didactic numit de 
directorul unității școlare. 

2) Responsabilitățile și atribuțiile comisiei sunt: 
a) Întocmește orarul până la începrea anului școlar, ținând cont de planul de încadrare pe 

anul școlar respectiv și de toate prevederile în vigoare existente în regulamentele 
școlare și în precizările MEN și ISJ Arges. 

b) Complează fișe de monitorizare a orarului pe săli de clasă/laboratoare/sală de 
sport/teren de sport. 

c) Urmărește respectarea orarului întocmit și avizat în C.A. al școlii, precum și 
completarea condicii de prezență conform orarului; 

d) Modifică orarul oridecâte ori apar schimbări în planul de încadrare sau în alte situații, 
dar numai cu acordul directorului unității. 

e) Publicarea orarului la avizierul școlii, în cancelarie și se site-ul școlii. 
 
Art.43. Comisia pentru verificarea documentelor școlare 

1) Comisia pentru verificarea documentelor școlare are ca responsabil un membru al C.A. 
al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești . 

2) Comisia este alcătuită din 4 membri, doi de la ciclul primar și doi de la ciclul gimnazial. 
3) Atribuțiile comisiei sunt: 

a) Mediatizarea metodologiei de completare a documentelor școlare; 
b) Verificarea semestrială și anuală a completării documentelor școlare, a dosarelor 

personale, din departametul secretariat – resurse umane; 
c) Completarea fișelor de monitorizare și întocmirea unui raport la sfârșitul anului școlar, 

consemnând neregulile constatate și modalități de remediere. 
Art.44. Comisia de recensământ și școlarizare 

1) Comisia de recensământ și școlarizare are ca responsabil un cadru didactic numit 
prin decizie internă de către directorul unității. 

2) Comisia are următoarele atribuții: 
a) Repartizează străzile și blocurile din circa școlară, în vederea realizării recensământului 

populației școlare; 
b) Întocmește centralizatorul recensământului populației școlare în fiecare an, până la data 

solicitată de prevederile legale, în vederea realizării planului de școlarizare; 
c) Urmărește școlarizarea tuturor preșcolarilor/școlarilor din circa școlară; 
d) Monitorizează efectuarea recensământului. 

 
Art.45. Comisia de abordare/supraveghere a ritmicității notării elevilor și de 

verificare a parcurgerii materiei parcurgerii materiei 
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1) Comisia de urmărire a ritmicității notării elevilor și a urmăririi parcurgerii materiei 
are în componență învățători și profesori. Este coordonată de un responsabil numit de 
director. 

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Verifică periodic ritmicitatea notării și parcurgerii materiei de către toate cadrele 

didactice; 
b) Verifică modul de consemnare a notelor/calificativelor în cataloage; 
c) Urmărește ca numărul notelor / calificativelor să corespundă prevederilor legale. 
d) Întocmește periodic rapoarte / statistici privind ritmicitatea notării și a parcurgerii 

materiei de către cadrele didactice, consemnând neregulile constatate și modalități de 
remediere a acestora. 
 
Art.46. Comisia de acordare a burselor, rechizitelor și ajutoarelor financiare 

2) Comisia de acordare a burselor, rechizitelor și ajutoarelor financiare pentru elevi 
are ca președinte directorul unității de învățământ și un responsabil numit prin decizie de 
director. 

3) Comisia are ca principală activitate verificarea dosarelor depuse pentru obținerea 
burselor sociale, medicale și de studiu, precum și propuneri de criterii de departajare în 
vederea obținerii burselor de merit, la care se adaugă identificarea elevilor care provin din 
familii nevoiașe sau afectate de șomaj, care ar putea beneficia de anumite ajutoare 
financiare (pentru rechizite, pentru achiziționarea unui calculator, etc). 
 

Art.47. Comisia de organizare a serviciului pe școală 
1) Comisia de organizare a serviciului pe școală a cadrelor didactice și a elevilor are ca 

președinte directorul adjunct al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești și un 
responsabil numit prin decizie de director. 

2) Atribuțiile comisiei: 
a) Întocmește programările pentru serviciul pe școală al cadrelor didactice și elevilor; 
b) Afișează în locurile stabilite sarcinile profesorului și elevului de serviciu; 
c) Verifică dacă în sălile de clasă sunt afișate listele cu elevii de serviciu, sarcinile elevului 

de serviciu și periodic îndeplinirea acestora; 
d) Urmărește efectuarea corectă a serviciului pe școală; 
e) Sesizează conducerea școlii despre eventualele nereguli apărute în efectuarea 

serviciului pe școală; 
f) Verifică dosarul cu procesele-verbale întocmite de fiecare profesor de serviciu, la 

sfârșitul serviciului pe școală; 
g) Întocmește raportul de analiză a activității comisiei la sfârșitul semestrului, și când se 

solicită acesta de către Consiliul de Administrație; 
h) Propune luarea de măsuri/sancțiuni în cazul constatării unor nereguli sau abateri. 

 
Art.48. Comisia de inventariere 

1) Comisia de inventariere are ca responsabil un cadru didactic desemnat de director prin 
decizie. Este formată din 4 cadre didactice, contabil și cei doi mecanici (muncitori 
calificați). 

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Inventarierea, la începutul fiecărui an școlar, a bunurilor materaile, precum și a 

materialelor didactice și mijloacelor de învățământ existente la Școala Gimnazială 
”Alexandru Davila” Pitești; 
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b) Sprijinirea cadrelor didactice în realizarea inventarului pe clase. 
c) Monitorizarea provenienței obiectelor care intră în inventar. 

 
Art.49. Comisia de recepție alimente – ”Corn și lapte” 

1) Comisia de recepție alimente – ”Corn și lapte” este coordonată de departamentul 
secretariat și are un responsabil numit prin decizie. 

2) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Realizarea bazei de date cu alimentele primite și distribuite, pe fiecare structură; 
b) Realizarea recepției zilnice a produselor alimentare; 
c) Sesizarea conducerii școlii în situațiile în care produsele nu corespund din punct de 

vedere calitativ, igienic și termen garanție; 
d) Respectarea legislației în vigoare privind normele igienice. 

 
Art.50. Comisia pentru monitorizarea copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale 

1) Comisia pentru monitorizarea copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale are ca 
președinte directorul unității de învățământ și responsabil, psihologul școlar, numit prin 
decizie de director. 

1) Atribuțiile comisiei sunt: 
a) Realizarea unei baze de date privind copiii cu CES, din toate structurile; 
b) Consilierea și îndrumarea părinților către CJRAE Argeș, pentru diagnosticarea și 

întocmirea documentației, conform legistației în vigoare, pentru a veni în sprijinul 
acestor copii cu cerințe speciale; 

c) Identificarea nevoilor de consiliere a părinților în privința relaționării/comunicării cu 
proprii copii. 
 
Art.51. Comisia de arhivare 

1) Comisia de arhivare are ca responsabil secretarul șef, numit prin decizie de director. 
2) Atribuțiile comisiei sunt: 

a) Asigurarea corespunzătoare a spațiului destinat pentru arhivarea documentelor de la 
serviciul secretariat cât și pentru documentele de la serviciul contabiliate; 

b) Respectarea legislației în vigoare și a regulamentului privind actele de studii și 
documentele școlare din învățământul preuniversitar; 

c) Respectarea legislației în vigoare privind normele PSI legate de gestiunea actelor de 
studii; 

d) Achiziționarea, evidența și gestiunea actelor de studii și evidențelor școlare; 
e) Respectarea legislației în vigoare privind întocmirea și eliberarea actelor de studii, a 

duplicatelor de pe actele de studii; 
f) Colaborarea cu ISJ Argeș privind anularea, modificarea și eliberarea actelor de studii. 

 
Art.52. Comisiile cu caracter ocazional  
 
Art.53. Comisia de aprovizionare și distribuire manuale este coordonată de 

bibliotecarul școlii. 
Atribuțiile comisiei sunt: 

a) Realizarea bazei de date privind manualele școlare în unitatea școlară, în structuri și 
care este nivelul de uzură; 

b) Realizarea de propuneri de casare, către comisia de inventariere și casare, a 
manualelor uzate din punct de vedere fizic sau sunt depășite de programă; 
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c) Asigurarea în bune condiții a spațiului de depozitare a manualelor școlare și a cărților 
din bibliotecă; 

d) Colaborarea cu diriginții claselor în vederea păstrării în bune condiții a manualelor 
școlare de către elevi; 

e) Colaborarea cu conducerea unității școlare și serviciul secretariat pentru realizarea 
comenzii de manuale școlare pentru anul viitor; 

f) Distribuirea manualelor școlare diriginților și elevilor pe bază de proces-verbal; 
g) Recuperarea manualelor școlare distruse sau pierdute prin cumpărarea  altora 

corespunzătoare. 
 
 

 

CAPITOLUL IV 

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Art.54. Curriculum 

1) Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești își construiește schemele orare pe baza 

planurilor cadru de învățământ elaborate de MEN, pe baza proiectului de dezvoltare instituțională și 

a ofertei educaționale a școlii. 

2) Schemele orare ale școlii se vor alcătui pe baza schemelor orare ale claselor în funcție de: 

a) Interesele elevilor și cerințele părinților; 

b) Resursele umane și materiale ale școlii; 

c) Pregătirea personalului didactic. 

3) Numărul total de ore din schema stabilită de școală nu trebuie să depășească numărul maxim 

de ore pe săptămână indicat în planul cadru. 

4) Comisiile metodice elaborează propunerile proiectului curricular prin care stabilește oferta 

curriculară a școlii, ofertă care cuprinde: 

a) Trunchiul comun; 

b) Disciplinele opționale; 

c) Finalitățile și obiectivele; 

d) Metodologia de evaluare; 

e) Criterii de selecție a elevilor pentru disciplinele opționale. 

5) Oferta școlii pentru anul școlar următor se realizează pe baza propunerilor cadrelor 

didactice, a elevilor și a părinților acestora. Propunerile cadrelor didactice vor conține: titlul, 

prezentarea opționalului (argumente, motivație), obiective cadru și de referință, activități de 

învățare, conținut (suport de curs), modalități de evaluare, surse bibliografice. Propunerile elevilor 

și părinților vor fi aflate prin aplicarea unor chestionare de necesitate. 

6) După aprobarea Proiectului curricular de către C.P., inspectorii de specialitate ai ISJ Argeș 

pentru fiecare disciplină, se va lansa oferta educațională a școlii pentru anul școlar următor și se va 

demara campania de publicitate și de promovare a lor. 

7) Ofertele educaționale vor fi prezentate elevilor și părinților. 

8) Elevii vor consulta lista opțiunilor prezentate în oferta curriculară a școlii și vor prezenta în 

scris opțiunea lor. 
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CAPITOLUL IV 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Art.54. Curriculum 

1) Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești își construiește schemele orare pe baza 
planurilor cadru de învățământ elaborate de MEN, pe baza proiectului de dezvoltare 
instituțională și a ofertei educaționale a școlii. 

2) Schemele orare ale școlii se vor alcătui pe baza schemelor orare ale claselor în funcție de: 
a) Interesele elevilor și cerințele părinților; 
b) Resursele umane și materiale ale școlii; 
c) Pregătirea personalului didactic. 

3) Numărul total de ore din schema stabilită de școală nu trebuie să depășească numărul 
maxim de ore pe săptămână indicat în planul cadru. 

4) Comisiile metodice elaborează propunerile proiectului curricular prin care stabilește oferta 
curriculară a școlii, ofertă care cuprinde: 
a) Trunchiul comun; 
b) Disciplinele opționale; 
c) Finalitățile și obiectivele; 
d) Metodologia de evaluare; 
e) Criterii de selecție a elevilor pentru disciplinele opționale. 

5) Oferta școlii pentru anul școlar următor se realizează pe baza propunerilor cadrelor 
didactice, a elevilor și a părinților acestora. Propunerile cadrelor didactice vor conține: 
titlul, prezentarea opționalului (argumente, motivație), obiective cadru și de referință, 
activități de învățare, conținut (suport de curs), modalități de evaluare, surse bibliografice. 
Propunerile elevilor și părinților vor fi aflate prin aplicarea unor chestionare de necesitate. 

6) După aprobarea Proiectului curricular de către C.P., inspectorii de specialitate ai ISJ Argeș 
pentru fiecare disciplină, se va lansa oferta educațională a școlii pentru anul școlar 
următor și se va demara campania de publicitate și de promovare a lor. 

7) Ofertele educaționale vor fi prezentate elevilor și părinților. 
8) Elevii vor consulta lista opțiunilor prezentate în oferta curriculară a școlii și vor prezenta în 

scris opțiunea lor. 
 

Art.55. Evaluarea rezultatelor elevilor 
 
1) Consiliul de Administrație analizează de două ori pe semestru ritmicitatea evaluarii 

elevilor. 
2) Valoarea rezultatelor la învățătură va avea un caracter formativ și se va realiza în mod 

ritmic; 
3) Fiecare evaluare a elevului este apreciată prin calificativ/notă adusă la cunoștința elevului 

și reprezintă aprecierea cadrului didactic privind cunoștiințele și deprinderile lui la un 
moment dat în conformitate cu obiectivele cadru de referință (descriptorii de 
performanță) stabilite de programele școlare și standardele de evaluare prezute de MEN; 

4) Pentru evaluarea cunoștințelor vor fi folosite instrumente de evaluare diferite în funcție de 
vârsta elevilor (conf. Art.115, alin. 1) ca:  
a) Chestionări orale; 
b) Teste, lucrări scrise; 
c) Experimente și activități practice; 
d) Referate; 
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e) Proiecte; 
f)    Interviuri; 
g) Portofolii; 
h) Probe practice; 
i)   Alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau alaborate 

de către MEN/ISJ Argeș, elaborate în conformitate cu legislația națională. 
5) Notele sau calificativele acordate elevilor se vor comunica acestora. Fiecare profesor 

înregistrează notele/calificativele în catalog şi carnetul de note. 
6) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, trebuie să fie cel 

puțin egal cu numărul de ore săptămînal prevăzut în planul de învățământ, cu excepția 
disciplinelor cu o oră pe săptămână, la care numărul minim de note este de două; 

7) Pentru ultimele două săptămâni din fiecare semestru fiecare cadru didactic își va proiecta 
activitatea stabilind următoarele obiective: 
a) Fixarea și sistematizarea materiei; 
b) Ameliorarea rezultatelor învățării; 
c) Consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune; 
d) Sprijinirea și stimularea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare. 

8) Elevii în situație de corigență vor avea cel puțin o notă în plus față de numărul de note 
prezut la alineatul anterior, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două 
saptămâni ale semestrului; 

9) Încheierea situației școlare și organizarea/desfășuarea examenului de corigență, de 
încheiere a situației școlare, de diferență se va realiza în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

 
CAPITOLUL V 

ELEVII 
 

Art.56. Calitatea de elev 
 

1) Calitatea de elev se dobândește prin înscrierea în unitatea școlară. La Școala Gimnazială 
”Alexandru Davila” Pitești se pot înscrie elevii din circumscripția școlii și alte circumsripții 
școlare, în conformitate cu art. 17 din prezentul regulament; 

2) Elevii promovați vor fi automat înscriși în anul următor cu excepția celor care fac cerere de 
transfer; 

3) În ciclul gimnazial, elevii pot fi înscriși pentru repetarea anului de studiu numai dacă nu 
depășesc cu 3 ani vârsta clasei respective. Cei ce depășesc 18 ani pot fi cuprinși în 
Programul ”A doua șansă” sau alte programe ale MEN. 

4) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca 
urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din 
punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, 
tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere 
a elevului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an 
școlar. 
 

Art.57. Transferul elevilor (Cap. IV din OMENCS 5079/2016) 
1) Elevii au dreptul să se transfere la Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești cu 

aprobarea CA, în limita efectivelor aprobate de ISJ Argeș; 
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2) Transferurile se efectuează numai în perioada vacanței intersemestriale sau a vacanței de 
vară, ținând cont de procedura de transfer; în mod excepțional se pot efectua și în timpul 
anului școlar în situațiile prevăzute de O.M.E.N.C.S. 5079/2016 art. 155. 

3) La solicitarea de transfer la Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești pentru obținerea 
aprobării Consiliul de Administrație se va depune la secretariatul școlii următoarele:  
a) Cerere tip care va conține și motivul solicitării transferului; 
b) Motivul solicitării transferului 
c) Caracterizarea psiho-pedagogică a elevului întocmită de învățător/diriginte; 
d) Situație disciplinară și la învățătură (copie xerox carnet de note); 
e) Copie după certificatul de naștere al elevului; 
f)    Copie după CI părinți. 

4) Consiliul de Administrație analizează fiecare solicitare în parte ținând cont de următoarele: 
a) Limita maximă a efectivelor la clase; 
b) Situația școlară încheiată și promovată la toate disciplinele; 
c) Nota la purtare să fie peste 7, elevul să nu prezinte tendințe de abandon sau un 

comportament violent, de inadaptabilitate școlară (caracterizarea phiso-pedagogică); 
d) Limbi străine studiate: limba engleză și limba franceză, în caz contrar elevul va susține 

un test de diferență la limba străină; 
5) În cazul neacordării transferului Consiliul de Administrație va formula în scris motivul/ 

motivele care au stat la baza acestei decizii. 
6) Transferarea elevilor de la o clasă la alta se poate efectua numai în timpul vacanţei de vară 

sau în cazuri excepţionale în perioada vacanţei intersemestriale. Pe parcursul anului şcolar, 
transferul se poate face numai cu aprobarea Consiliul de Administrație la solicitarea 
părinţilor, daca există un motiv bine întemeiat (rezolvarea/ evitarea unor stări conflictuale, 
îmbunătăţirea procesului instructiveducativ, discriminarea/ marginalizarea elevului de 
către colectivul clasei), cu acordul învăţătorului sau a profesorului diriginte şi cu 
consultarea consilierului educativ al şcolii. 

7) Transferurile elevilor Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești la alte unităţi școlare se 
va realiza după ce s-a obţinut acordul Consiliul de Administrație al unităţii respective, cu 
respectarea prevederilor O.M.Ed.C. 4925/2005. 
 

Art.58. Drepturile elevilor 
1) Drepturile elevilor sunt respectate de tot personalul Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” 

Pitești în conformitate cu OMENCS 4472/2016,  art.7-12. 
2) Nici o activitate organizată în Şcoala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești nu poate leza 

demnitatea sau personalitatea elevilor. 
3) Pe parcursul școlarizării, elevii Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești beneficiază de 

asistență psihopedagogică gratuită. 
4) Elevii au dreptul să primească gratuit manuale școlare. 

 
Art.59. Îndatoririle/ responsabilităţile elevilor 

h) Elevii Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești au datoria de a frecventa 
cursurile şcolare, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi 
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare, de a avea un comportament 
civilizat şi o ţinută decentă. 

i) Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte inv/prof. 
pentru consemnarea notelor. 

 



 

 

 

 

24 

 

 

 

Art.60. Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: 
1) Comunică învățătorului/profesorului absenții; 
2) Asigură cretă, burete și șterge tabla; 
3) Se preocupă de ordinea şi disciplina din clasă, în timpul pauzelor, de închiderea  geamurilor 

după orele de curs; 
4) Pleacă ultimii din clasă, după ce se asigură că totul este în ordine. 
5) Graficul elevilor de serviciu se întocmește în cadrul fiecărui colectiv la începutul fiecărui 

semestru. 
 

Art.61. Recompense şi sancţiuni acordate elevilor 
1) Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare 

exemplară pot primi recompense în conformitate cu art. 115, 116 din R.O.F.U.I.P. şi cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 

2) Acordarea premiilor la sfârşit de an şcolar se poate face astfel: 
a) La nivelul claselor gimnaziale, premiul I pentru media generală între 10 - 9.80, premiul 

al II-lea 9,60-9,79 şi al III-lea pentru media 9.40-9,59, iar menţiuni se pot acorda 
pentru următoarele medii  peste 9,  

b) Premiul de sef de promotie al şcolii se acordă unui singur elev din clasele terminale 
care a obţinut cea mai mare medie pe toată perioada de şcolarizare, respectiv 10 şi 
media 10 la purtare şi s-a distins prin atitudine şi comportament. 

c) Pentru rezultate remarcabile obţinute în activităţile cercurilor ştiinţifice, la 
concursurile pe obiecte, de creaţie ştiinţifică, concursurile artistice şi sportive elevii 
vor fi premiaţi cu diplome şi diferite premii în cadru festiv, la serbarea de sfârşit de an 
şcolar. 

3) Elevii care săvârşesc fapte ce contravin prevederilor regulamentelor în vigoare (O.M.Ed.C. 
4925/ 2005 şi R.O.I.) vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor în conformitate cu 
prevederile R.O.F.U.I.P. art. 118-124: 
a) Observaţie individuală, ce constă în dojenirea elevului. Ea este aplicată de diriginte, 

învăţător sau director şi nu atrage alte măsuri disciplinare. 
b) Mustrare scrisă, sancţiune ce se consemnează în catalogul clasei, precizându-se 

numărul documentului şi în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral 
la sfârşitul semestrului. Mustrarea scrisă se înmânează personal părintelui, care 
semnează de luare la cunoştinţă. Este însoţită de scăderea notei la purtare. 

c) Retragerea bursei temporar sau definitiv, se aplică de director la propunerea 
consiliului clasei. Este însoţită de scăderea notei la purtare. 

d) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă. 
4) Sancţiunile aplicate elevilor nu trebuie să lezeze demnitatea acestora sau să afecteze 

drepturile copilului și drepturile elevului prevăzute în regulamentele şcolare. 
5) Stabilirea gravităţii faptelor săvârşite de elevi se va face de către Consiliul profesorilor 

clasei sau de Comisia de prevenire și combatere a violenței, care vor face şi propunerea de 
sancţionare a elevilor care încalcă prevederile R.O.F.U.I.P. şi R.O.I. 

6) Elevii care deteriorează/distrug manualele școlare primite gratuit le înlocuiesc cu 
exemplare noi sau achită contravaloarea acestora. 

7) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările 
necesare reparaţiilor sau suportă cheltuielile pentru înlocuirea acestora. În cazul în care 
elevul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă a clasei sau dirigintelui. 
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8) Monitorizarea abaterilor disciplinare se face de către repsonsabilul comisiei de combatere 
și prevenire a violenței, care centralizează lunar dovezile sancțiunilor aplicate de diriginţi 
şi învăţători. 

9) Învăţătorii şi diriginţii vor solicita părinții elevilor problemă la consultații/consiliere lunar 
sau ori de câte ori este nevoie. 

10) Elevilor cu media scăzută la purtare nu li se pot acorda burse. 
11) Elevii cu nota scăzută la purtare nu pot face parte din echipele reprezentative (sportive, 
artistice, etc.) ale școlii. 
 

CAPITOLUL VI 
PĂRINŢII 

 
Art.62. Părinții 
1) Colaborarea părinţilor cu Şcoala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești se va realiza în 
conformitate cu articolele 168-188 din R.O.F.U.I.P., cu prevederile prezentului regulament şi 
cu fișa completată de părinte/tutore legal la înscrierea elevului. 
2) La nivelul claselor se va constitui comitetul de părinţi al clasei. Funcţionarea şi 
atribuţiile 
comitetului de părinţi al clasei sunt reglementate prin O.M.E.N.C.S./2016 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3) Părinţii vor colabora cu învăţătorul/ dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului 
lor, 
situaţia la învăţătură şi disciplinară prin: 
a) Şedinţele cu părinţii care se organizează periodic (cel puţin una la două luni); 
b)  Consultaţii cu părinţii (săptămânal, fiecare cadru didactic va stabili ziua şi ora acestor 
consultaţii). Acestea pot avea loc la solicitarea învăţătorului/ dirigintelui sau a părintelui, 
directorului. 
4) Colaborarea părinţilor cu şcoala se va realiza prin Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
Componenţa, funcţionarea şi atribuţiile sunt reglementate prin OMEdC 4925/2005, articolele 
49-54. 
5) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi va alege preşedintele şi vicepreşedinţi, care să 
reprezinte şi structurile, va desemnat membrii în Consiliul de Administraţie, alături de un alt 
reprezentant al părinţilor desemnat în Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii. 
6) Asociaţia părinţilor constituită la nivelul unităţii de învăţământ funcţionează după 
statut propriu și se conformează legislației în vigoare. Ajută școala la întreţinerea, dezvoltarea 
şi modernizarea bazei materiale, conform scopului constituirii acesteia. 
7) Fondurile colectate de Asociaţia părinţilor se cheltuiesc numai prin consultarea 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
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CAPITOLUL VII 
SIGURANȚA ȘCOLARĂ ȘI ASIGURAREA CLIMATULUI ȘCOLAR OPTIM 

 
Art.62. Reguli şcolare generale 

1) Asigurarea unui climat școlar de ordine, confort și siguranță este atât responsabilitatea 
personalului școlii, cât și a elevilor și părinților acestora. 

2) Consiliul local și echipa managerială a Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești sunt 
responsabile pentru siguranța și integritatea fizică a clădirilor. În toate corpurile de clădiri, 
precum și în salile de educație fizică se vor asigura condiții de curățenie în vederea 
menținerii sănătății elevilor și personalului școlii. 

3) Elevii se vor comporta corect, atât față de colegii lor, cât și cu personalul şcolii şi restul 
cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea 
zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament 
corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii. 
Aceleași norme de conduită trebuie respectate și în exteriorul spațiului școlii, în cazul în 
care personalul didactic optează pentru o astfel de locație pentru desfășurarea activităților 
extrașcolare. 

4) Elevii, părinții și personalul școlii vor respecta locuitorii din zona Școlii Gimnaziale 
”Alexandru Davila” Pitești, prin adoptarea unui comportament de o manieră responsabilă 
și corespunzătoare, atât în pauzele dintre ore, cât și după încheierea orelor de curs. În 
cazul nerespectării acestei prevederi elevii vor fi sancționați conform regulamentului 
școlii. 

5) În perimetrul școlii elevii nu au voie să insulte, să hărțuiască, să amenințe sau să constrângă 
o altă persoană.  

6) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 
absenţelor şi întârzierilor. 

7) Elevii sunt responsabili pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. 
8) Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi adecvat mediului școlar, fără a se folosi injurii la 

adresa elevilor, părinților sau personalului școlii. 
9) Elevii trebuie să respecte regulamentul şcolar şi pe cel de ordine interioară, regulile de 

igienă, circulaţie, de prevenire a accidentelor şi incendiilor, de protecţie a mediului 
înconjurător. 

10) Elevii au obligația să colecteze selectiv deșeurile în recipientele speciale din curtea Școlii 
Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești.  Nerespectarea programului de colectare a 
deseurilor se va considera abatere disciplinara. 

11) Este interzis elevilor să deterioreze documentele şcolare (cataloage, foi matricole şi 
adeverinţe de studii, carnete de note), manualele şcolare, baza materială şi aparatura 
didactică. 

12) Se interzice elevilor să practice jocuri de noroc, să fumeze, să introducă și să consume 
băuturi alcoolice sau droguri în şcoală. Elevii se deplasează pe holurile și scările școlii în 
coloană câte unul, pe partea dreaptă, mergând liniștit. Elevii nu au voie să alerge pe 
coridoare, să se caţere pe mobilier, balustrade, ferestre, să ţipe pe culoare sau în clase. De 
asemenea, nu au voie să joace fotbal, volei sau alte jocuri în clasă sau pe culoarele şcolii. 
Orice obiect care face obiectul unei activități ce contravine prevederilor regulamentelor 
școlare (mingi, obiecte ascuțite sau periculoase, jucării și altele) vor fi confiscate de către 
profesorul de serviciu pe palier/pe școală și va fi predat învățătorului/dirigintelui. Acesta 
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îl va înmâna părintelui/tutorelui legal care va fi înștiințat de încălcarea prevederilor 
regulamentului școlar. 

13) Elevii nu au voie să vină la școală cu aparatură audio-video (reportofoane, aparate foto, 
camere video, tablete, laptop-uri) în şcoală (cu excepţia unor activităţi, având aprobarea 
unui cadru didactic care răspunde de activitatea respectivă). 

14) Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești nu își asumă răspunderea pentru 
asigurarea securităţii şi siguranţei telefonului; aceasta este numai responsabilitatea 
proprietarului sau deţinătorului acestuia. 

15) Este interzis elevilor sa folosească telefonul mobil pentru a asculta muzică, a face 
fotografii sau a filma în spaţiul şcolii. Este strict interzis elevilor să deterioreze baza 
materială a şcolii: uşi, clanţe, bănci, ferestre, instalaţii sanitare, în caz contrar fiind 
sancţionaţi conform prevederilor R.O.I. 

16) Este interzis elevilor să blocheze căile de acces în şcoală sau în săli de clasă/laboratoare. 
17) Elevii vor fi prezenţi cu 10 minute înainte de începerea cursurilor . 
18) Nu se permite intrarea elevului la oră după cadrul didactic, decât cu acordul acestuia. 
19) Este interzis elevilor să părăsească curtea şcolii după începerea cursurilor, în pauze.  
20) Este interzis elevilor să umble la instalaţiile electrice: prize, întrerupătoare, becuri, 

hidranți. 
21) Este strict interzis elevilor să zgârie, să taie, să rupă, să inscripţioneze mobilierul şcolii, 

pereţii clădirii, gardurile, geamurile; le este interzis să murdărească localul şi curtea şcolii. 
22) Este interzisă activitatea de organizare şi propagandă politică, prozelitismul religios şi 

orice activitate ce încalcă normele de moralitate. 
23) Este interzis elevilor să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau 

pornografic în şcoală; de asemenea, este strict interzis elevilor să aibă, la şcoală sau în 
apropierea ei, un comportament sau un limbaj indecent sau obscen. 

24) În timpul orelor de curs elevii sunt obligaţi să aibă rechizitele necesare disciplinei 
respective. 

25) Se interzice elevilor, în conformitate cu art. 2 din O.U.G. nr. 141 din 25.10.2001, 
introducerea în perimetrul şcolii de substanţe, materiale, microorganisme sau toxine, 
petarde, pocnitori, spray-uri care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a 
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ, precum şi ameninţarea cu 
bombe sau materiale explozive care pot să tulbure ordinea publică şi pot crea o stare de 
panică. 

26) Se interzice elevilor, în conformitate cu art. 5 din O.U.G. nr. 141 din 25.10.2001, 
alarmarea fără motiv întemeiat a organelor specializate pentru a interveni în caz de 
pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin corespondenţă, telefon sau 
orice alt mijloc de comunicare care priveşte răspândirea sau folosirea substanţelor 
menţionate la alin. 13). 

27) Se interzice elevilor, în conformitate cu art. 18 (1) din Legea nr. 398 din 14.06.2002, 
apelarea abuzivă sau alarmarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgenţă (112). 
 

Art.63. Autoritatea conducerii şcolii 
 

1) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești este autorizată în orice moment să 
controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicţii; controalele se vor realiza de 
către profesorii de serviciu si, dacă este posibil, se vor face în prezenţa elevului în cauză. 
Aceasta: 
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a) Poate solicita elevilor să-şi golească genţile şi hainele, iar atunci când există 
suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie. 

b) Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte/substanțe 
interzise. 

c) Poate să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor pentru a descoperi 
prezenţa obiectelor/substanțelor interzise. 

2) În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea: 
a) Să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în 

cauză. 
b) Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor 

pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar. 
3) Conducerea unităţii de învăţământ poate lua următoarele măsuri: 

a) Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va 
transmite această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi inspectoratului. 

b) Va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va 
oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine 
şi ce fel de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a 
obţinut posesie asupra acestor bunuri. 

c) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, va acţiona conform 
legilor în vigoare, va informa poliţia si, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un 
raport adresat poliţiei. 

d) Informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul 
şcolar.  

e) Asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern. 
 

Art.64. Măsuri disciplinare 
1) Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. 

Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, 
consiliului profesoral al clasei și al şcolii, consiliului de administaţie al şcolii. 

2) Personalul administrativ ori tehnic nu este autorizat să aplice o sancţiune, dar are dreptul 
să pună în discuţie comportamentul unui elev. 

3) Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta această 
obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui și conducerii şcolii. 

4) Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele: 
a) Avertisment/mustrare. 
b) Întocmirea de către elev a unui regulament propriu, pe care să îl 

recunoască/urmeze, cu propuneri de sancțiuni, în cazul repetării abaterilor 
disciplinare SAU angajamentul scris de elev, în care acesta include așteptările școlii, 
clar formulate, consecințele negative în cazul repetării abaterii disciplinare precum 
și intervalul de timp în care se așteaptă remedierea; 

c) Studiul individual la bibliotecă în afara orelor de curs; 
d)  Atribuirea unor sarcini administrative la nivelul colectivului de elevi 

(supravegherea acestora în pauze, distribuirea cornului si laptelui, serviciu pe clasă 
pe o perioadă determinată, serviciu pe hol/palier, etc); 

e) Confectionarea sau repararea unor materiale didactice, materiale auxiliare; 
f) Curăţarea mizeriei făcute în cazul unei asemenea abateri; 
g) Munca de întreţinere a curăţeniei obligatorii; 
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h) Munca în folosul comunităţii şcolare (la biblioteca scolii, intretinerea spatiilor verzi, 
etc); 

5) În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de 
proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. 
Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea consiliului profesorilor clasei din care face parte 
elevul sancţionat. 
 

Art.65. Utilizarea computerului/ internetului 
1) Computerele puse la dispoziţia elevilor în Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești 

trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, atât în ceea ce privește componenta 
hardware, aflată în inventarul școlii, cât și software-ul pus la dispoziția elevilor. 

2) Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de 
şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict 
interzise. 

3) Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile pentru 
recuperarea programului/costurile salariale necesare reinstalării software vor fi 
suportate de către părinţii/tutorii elevilor repsectivi. 

4) Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei 
indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să implice o 
referinţă clară în privinţa şcolii. 

5) Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a 
numelui şcolii. Pot fi stabilite măsuri interne împotriva elevilor care nu respectă această 
prevedere. 

6) Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele 
şcolii ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii 
acestora. 

7) Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea 
de informaţii de pe internet. 

8) Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte 
scopuri decât culegerea de informaţii judicioase necesare studiilor.  
 

Art.66. Înregistrarea incidentelor 
 

1) Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în Școala Gimnazială ”Alexandru 
Davila” Pitești ori în vecinătatea acesteia într-un registru al incidentelor, de catre 
profesorul de seviciu pe scoala, gestionat de responsabilul comisiei de prevenire si 
combatere a violenței.  

2) În cazul unor incidente, ce pot avea urmări juridice penale, se va realiza şi o raportare, iar 
informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie 
şi, eventual, şcolile implicate. 

3) La datele cu caracter personal ale angajaților, elevilor, părinților au acces numai 
persoanele autorizate și sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate. 

4) Conform legislației în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, 
angajații unității școlare, elevii, părinții beneficiază de dreptul de acces, de intervenție 
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aceștia au 
dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și pot solicita ștergerea datelor printr-



 

 

 

 

30 

 

 

 

o cerere scrisă, datată și semnată, adresată conducerii Școlii Gimnaziale ”Alexandru 
Davila” Pitești. 
 

Art.67. Prevederi legate de ţinuta vestimentară 
 

1) Elevii Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești din clasele pregătitoare şi I - VIII au 
obligaţia de a purta o tinuta decenta, de preferat camasa alba si vesta bleumarin care sa 
aibă emblema distinctiva cu numele scolii. Acestea au fost stabilite în urma consultării cu 
Consiliul reprezentativ al părinților.  

2) Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar 
vestimentaţia ofensatoare nu este permisă în interiorul şcolii. 

3) Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru 
acoperirea capului ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică. Elevii vor respecta în 
timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de profesor. Toţi elevii 
vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică. 
 
 

Art.68.  Daune 
 

1) Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor 
lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziţie de 
către şcoală cu cea mai mare atenţie. 

2) Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să comunice 
aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor ori administratorului şi vor colabora în 
consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului. 

3) Ori de câte ori şcoala este trasă la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care 
lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de 
asigurarea şcolii. 

4) Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune 
ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), 
cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este responsabilă. 

5) Orice daună/stricăciune provocată de elevi în incinta Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” 
Pitești va fi suportată de părinții/tutorii legali ai acestora. 
 

Art.69. Activităţi şcolare 
1) Acest capitol se referă la activităţile şcolare desfășurate în incinta Școlii Gimnaziale 

”Alexandru Davila” Pitești (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă 
activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii. 

2) În privinţa acestor tipuri de activităţi, părinţii/tutorii legali vor fi întotdeauna informaţi de 
către şcoală. 

3) Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare dintre 
activităţile şcolare de către conducerea şcolii. 

4) În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de 
regulament. 
 

Art.70. Accesul elevilor, personalului didactic şi nedidactic, părinţilor, 
vizitatorilor 
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1) Accesul în Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești pentru elevi, personalul didactic şi 
nedidactic, părinţi, alte persoane este reglementat prin procedura de securitate în şcoală şi 
se face astfel: 
a) Accesul personalului didactic şi nedidactic se va face pe baza legitimaţiilor de serviciu. 

Accesul elevilor se face pe intrările de acces destinate elevilor (intrarea 2 din corp B si 
Intrarea 1 din corp A), pe baza semnului distinctiv .  

b) Accesul părinţilor şi altor persoane care nu sunt înregistrate ca aparținând de Școala 
Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești se face pe intrarea principală din corpul A. 
Acestea sunt obligate să prezinte cartea de identitate la cererea personalului de pază 
sau personalului școlii pentru a fi notate datele în registru de evidență (numele și 
prenumele, seria şi numărul actului de identitate, data şi ora intrării în unitatea 
şcolară). Părinţii/tutorii legali ai elevilor şcolii pătrund și se deplasează în școală în 
școală numai însoțiți de personalul de pază/personalul școlii. 

c)  În cazul şedinţelor cu părinţii, învăţătorii/profesorii diriginţi vor informa personalul 
de pază privind desfăşurarea acestora, iar accesul în şcoală se va face pe baza unui 
tabel nominal cu părinţii clasei respective. 

2) Nici o persoană străină, inclusiv părinții/tutorii legali, nu are dreptul să pătrundă într-o 
sală de curs sau să deranjeze desfășurarea procesului educativ, fără încuviințarea 
conducerii școlii sau fără a fi însoțită de unul dintre directori. 

3) Dacă siguranţa şcolii sau a elevilor/personalului școlii este periclitată, conducerea şcolii 
poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru anumite persoane. 

4) Este interzis orice act care să pună în pericol securitatea şi siguranţa elevilor. 
5) Este interzisă deţinerea şi utilizarea diferitelor materiale inflamabile şi explozive. 
6) Se va considera abatere gravă orice activitate sau comportament care să perturbe procesul 

instructiv-educativ al Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești sau să producă panică în 
rândul elevilor şi al cadrelor didactice. 

7) Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală persoanelor care nu si-au anunţat 
prezenta. 
 

Art.71.  Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore 
 

1) Elevii Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești sunt obligaţi să frecventeze cu 
regularitate cursurile şcolii până la absolvirea acesteia și să participe la toate activităţile 
organizate în şcoală. 

2) Frecvenţa obligatorie a învăţământului preuniversitar încetează la vârsta de 16 ani, 
conform reglementărilor M.E.N. 

3) Elevii nu pot părăsi unitatea şcolară în timpul programului decât din motive urgente, cu 
învoire scrisă de la învățător/profesor diriginte şi cu informarea prealabilă a părinţilor. 

4) Elevii care nu participă la cursurile şcolare, indiferent de motiv, sunt consideraţi absenţi, 
iar absenţele sunt consemnate în catalog de învățător/profesor la fiecare oră; fac excepţie 
elevii de serviciu pe şcoală, cărora nu li se vor pune absenţe în catalog. 

5) Elevii care nu sunt în clasă la începerea orei sunt consideraţi absenţi la ora respectivă, iar 
absențele se consemnează în catalog. 

6) Conform Protocolului de Absențe al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești: 
a) absențele permise datorate cazurilor de boală, cu primele simptome la școală, se 

motivează astfel: absențele din ziua în care au apărut simptomele se motivează de 
către învățător/diriginte pe baza biletului de trimitere la medicul școlii, iar din zilele 
următoare pe baza scutirii eliberate de medicul de familie/de specialitate; 
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b) absențele permise datorate cazurilor de boală, cu primele simptome acasă se motivează 
de către învățător/diriginte pe baza scutirii eliberate de medicul de familie/de 
specialitate; 

c) absențele permise de alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct 
al familiei, deplasări obligatorii ale elevului împreună cu familia, etc se motivează de 
către învățător/diriginte pe baza cererii tip adresate de părinte conducerii școlii și 
aprobate de către aceasta. Cererile se predau responsabilului Comisiei 
Dirigintilor/claselor din ciclul primar de către învățători/diriginți, care le înregistrează 
lunar la secretariatul școlii, se aprobă de către conducerea școlii și se înmânează 
învățătorului/dirigintelui pentru a motiva absențele și pentru a le păstra în catalog 
până la sfârșitul anului școlar. 

d) absențele nepermise, consemnate de învățător/profesor în catalog ca urmare a 
întârzierii elevului la începutul sau în timpul cursurilor, se vor motiva ulterior de către 
învățător/profesor/diriginte dacă elevul în cauză poate demonstra că întârzierea s-a 
produs dintr-un motiv obiectiv. 

e) absențele nepermise, pentru care elevul/părintele/tutorele legal nu poate aduce 
justificative de motivare sunt considerate nemotivate și atrag după sine scăderea 
mediei la purtare astfel: la fiecare 10 absente nejustificate, pe semestru, din totalul 
orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o 
disciplină,  va fi scazută media la purtare cu câte un punct. 

f) absențele nepermise, sunt considerate chiul în momentul în care elevul lipsește 
nemotivat doar la anumite ore din program, fără a putea motiva absențele sau atunci 
când elevul este surprins în perimetrul școlii sau în apropierea acesteia de către 
personalul de pază/personalul școlii/conducerea școlii în timpul desfășurării 
cursurilor. Absențele nemotivate ca urmare a chiulului sunt consemnate în catalog ca 
atare și contrbuie la scăderea mediei la purtare așa cum s-a specificat la alineatul 
anterior. 

7) Absențele se motivează de către învățător/diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
8) Învoirea elevilor pentru probleme de familie şi situaţii deosebite se va face numai pe baza 

unei cereri semnate de unul din părinţi (5 zile pe semestru) cu avizul directorului. 
9) Motivarea absenţelor se va face pe baza următoarelor acte: 

a) Adeverinţă eliberată de medicului de familie. 
b) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de spital, în cazul în care a fost internat. 
c) Cererea scrisă a părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 5 zile pe 

semestru. 
d) Documente de la cluburi sportive (cantonamente, participări la concursuri). 
e) Motivarea se face de către învăţător/ diriginte după consultarea părinţilor/ 

reprezentaţilor legali. 
10)  Actele pe baza cărora se face motivarea se prezintă învățătorului/dirigintelui pentru 

motivarea absențelor în cel mult 7 zile de la revenirea elevului în colectivitate și se 
motivează de către acesta imediat. Nerespectarea termenului atrage declararea absențelor 
ca nemotivate. 

11)  Actele pe baza cărora se motivează absențele elevilor, precum și scutirile de efort fizic 
parțial/total pentru ora de educație fizică se păstrează până la sfârșitul anului școlar într-
un plic special la sfârșitul fiecărui catalog și se predau pe bază de proces verbal odată cu 
catalogul la finele anului școlar. 

12) Pentru absenţe nemotivate se scade nota la purtare în conformitate cu prevederile 
R.O.F.U.I.P. 
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13)  Pentru respectarea protocolului de absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în fiecare 
zi. După această înregistrare, şcoala va lua legătura direct cu părinţii/ tutorii legali, iar 
după cinci zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru 
poliţistului de proximitate care răspunde de şcoală. Învățătorul/dirigintele are obligația să 
anunțe, în scris, părinții/tutorii legali consemnarea absențelor nepermise (înștiințare la 
fiecare 10 absențe nemotivate acumulate). 

14)  Absențele, motivate și nemotivate, sunt centralizate și monitorizate lunar de 
responsabilul Comisiei de prevenire și combatere a violenței din Școala Gimnazială 
”Alexandru Davila” Pitești și sunt raportate către inspectorat, conform procedurilor în 
rigoare. 

15)  Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi non-
şcolare nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli. 

16)  Nu sunt permise elevilor vacanţe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de 
vacanţă. Excepție fac elevii care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, 
naţional şi internaţional și care, la cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este 
organizat învăţământ sportiv, a structurilor naţionale sportive, pot primi aprobare de la 
conducerea școlii pentru motivarea absenţelor, cu condiţia recuperării materiei, în 
vederea încheierii situaţiei şcolare. 
 

Art.72.  Libertatea de exprimare a opiniei 
1) Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi 

partenerii educaționali ai Școlii Gimnaziale”Alexandru Davila” Pitești . Fiecare persoană 
are dreptul de a se manifesta și de a se exprima liber, în limitele impuse de un cod de 
conduită comun. 

2) Elevilor din Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești le este garantată libertatea de a 
redacta/difuza publicații școlare proprii, precum și de a se asocia în cercuri sau reuniuni, 
conform R.O.F.U.I.P. . 

3) Orice persoană care face parte din categoriile de parteneri educaționali și care consideră 
că i s-au încălcat drepturile cu privire la libertatea de exprimare acordate de Constituție, 
poate înainta o plângere, în scris, către conducerea școlii, în conformitate cu regulamentul 
aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală. În cazul în care reclamantul este elev, deci 
minor, plângerile vor fi redactate, în scris, de către părinți/tutori legali. 

 
CAPITOLUL VIII 

PERSONALUL DIDACTIC 
 

Art.73. Reguli generale 
1) Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de 

predare sunt reglementate R.O.F.U.I.P. şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, în vigoare. 
2) Cadrele didactice contribuie la consolidarea și păstrarea bunului renume al Școlii 

Gimnaziale”Alexandru Davila” Pitești. Cadrele didactice nu fac afirmații, aprecieri și nu 
întreprind acțiuni care pot conduce la afectarea imaginii publice a unității școlare. 

3) În timpul desfășurării procesului instructiv-educativ în Școala Gimnazială ”Alexandru 
Davila” Pitești: 
a) Este interzisă folosirea telefonului mobil; acesta va fi închis în timpul activității. 
b) Cadrele didactice răspund de starea disciplinară a clasei. 
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c) Se interzice desfăşurarea unor activităţi neprevăzute de programa şcolară și abordarea 
unor subiecte care nu au nici o legătură cu disciplina predată. 

d) Cadrele didactice vor evalua elevii numai pe baza criteriilor prevăzute. 
e) Se interzice consumul de substanțe psihotrope sau alcool. 
f) Distribuirea și utilizarea materialelor informative interzise prin lege, inclusiv a celor 

pornografice. 
g) Organizarea pariurilor și jocurilor de noroc este interzisă. 
h) Organizarea unor activități ce pot pune în pericol siguranța și securitatea tuturor 

persoanelor din incinta școlii. 
4) În Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești se interzice fumatul. 
5)  Comportamentul cadrelor didactice în incinta Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești, 

dar și în afara acesteia, va respecta prevederile Codului de etică pentru învățământul 
preuniversitar, elaborate în baza articolelor 10 și 16 din O.M.Ed.C. nr. 5550/2011, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din 
învățământul preuniversitar. 

6) În relaţia cu elevii cadrele didactice cunosc, aplică și respectă următoarele norme de 
conduită: 
a) Evitarea violenţelor de limbaj în adresarea către elevi. 
b) Rezolvarea problemelor şi conflictelor apărute în timpul orelor/pauzelor pe o cale 

amiabilă. 
c) Interzicerea violenţelor fizice îndreptate către elevi, a oricărei forme de discriminare, 

abuz, neglijență sau de exploatare a elevilor, conform cu Legea nr. 272/2004, privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și adaptările ulterioare. 

d) Folosirea în adresare a unui ton ferm, dar în acelaşi timp prietenos, cu evitarea 
familiarismelor. 

e) Adoptarea unei ţinute decente, care să impună respect şi să nu dea ocazii la comentarii 
din partea elevilor sau la manifestări huliganice. 

f) Respectarea demnității fiecărui elev și a meritului său personal, fără ca acesta să fie 
ridiculizat în public pentru nereuşita lui, cadrul didactic manifestând o atitudine 
pozitivă, încurajatoare pentru depăşirea greutăţilor de către elevi. 

g) Interzicerea oricăror activități care generează corupție sau evaziune fiscală, inclusiv 
colectarea de fonduri de la elevi/părinți, indiferent de scopul acestora sau meditațiile 
cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. 

h) Pun absențe la fiecare oră, tuturor elevilor care nu sunt în clasă. 
i) Neimplicarea elevilor în activități de partizanat politic sau prozelitism religios. 

7) În relația cu părinții/tutorii legali cadrele didactice: 
a) Acordă consultanță în vederea sprijinirii acestora în educarea copiilor și respectă 

confidențialitatea datelor, precum și dreptul la intimitate personală și familială. 
b) Comunică cu aceștia deschis și îi informează în legătură cu toate aspectele activității 

elevilor. 
c) Nu solicită sub nici o formă și nu primesc bunuri materiale/sume de bani pentru 

serviciile educaționale oferite. 
d) Nu întrețin și nu încurajează relații cu părinții/tutorii legali/rudele de orice altă natură, 

în afara celei educative, nici în perimetrul școlii și nici în afara acesteia. 
8) În relațiile interpersonale cu colegii cadrele didactice: 

a) Au un comportament bazat pe respect reciproc, colaborare, comunicare și conlucrare 
permanentă, eficientă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în planurile manageriale. 



 

 

 

 

35 

 

 

 

b) Evită stările conflictuale, precum și afirmațiile, aprecierile sau acțiunile care pot 
conduce la afectarea imaginii profesionale și/sau sociale a oricărui alt membru al 
corpului profesoral. 

c) Contribuie la asigurarea unui climat plăcut, favorabil activității educative în incinta 
Școlii Gimnaziale”Alexandru Davila” Pitești . 

d) Soluționează toate problemele cu promptitudine și profesionalism. 
e) Facilitează accesul colegilor la informațiile de larg interes. 
f) Respectă libertatea de opinie a celorlalți, fără a o leza prin manifestări ce vizează 

convingerile politice și religioase. 
g) Își îndeplinesc toate sarcinile ce le revin conform fișei postului. 

9) Cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere, de îndrumare și control vor 
respecta următoarele norme de conduită: 
a) Promovează standardele profesionale și morale specifice. 
b) Aplică obiectiv atât reglementările legale, cât și normele etice. 
c) Evaluează corect cadrele didactice, evitând favoritismul sau persecuția. 
d) Resping orice formă de abuz în exercitarea autorității. 
e) Interzic în unitatea școlară orice formă de hărțuire a personalului didactic. 

 
Art.74. Responsabilitățile cadrelor didactice 
 

1) Sarcinile de serviciu sunt prevăzute în Fişa postului, aprobată prin ordin de ministru. 
Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului sunt obligatorii, nerespectarea lor se 
consideră abatere disciplinară.  

2) Protofoliul cadrului didactic conţine în mod obligatoriu în fiecare an școlar: 
a) fişa postului; 
b) programa şcolară; 
c) planificarea calendaristică anuală şi semestrială; 
d) proiectarea unităţilor de învăţare; 
e) rezultatele testelor iniţiale şi măsurile preconizate, etc. 

3) Profesorii diriginți dobândesc această calitate și au atribuții conform cu prevederile R.O.I., 
art. 31 și Ordinul M.E.C.I. 5132/10.09.2009. 

4) Cadrele didactice devin membri/responsabili ai comisiilor metodice/comisiilor pe 
probleme conform deciziilor interne emise la începutul fiecărui an școlar de conducerea 
Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești . Cadrele didactice îndeplinesc atribuțiile 
stabilite la nivelul acestor comisii, calitatea de membru sau responsabil în anumite comisii 
fiind specificată și în Fișa postului. 

5) Serviciul pe școală și pe palier ale cadrelor didactice intră în atribuţiile acestora, conform 
fişei postului şi se vor realiza conform unui grafic realizat de responsabilul comisiei pentru 
serviciu pe școală, aprobat de directorul unităţii, la începutul fiecărui an şcolar. 

6) Serviciul pe școală se efectuează în următorul interval orar: între 7.45 și 12.00  învățătorii 
și între 11.30 și 18.00 un număr de profesori, în funcție de structură. Serviciul pe palier se 
efectuează la fiecare etaj din cele două corpuri de clădire. 

7) Cadrul didactic de serviciu pe şcoală are următoarele responsabilități: 
a) Anunță directorul că își începe serviciul pe școală și se interesează de eventualele 

probleme anunțate deja în ziua respectivă. 
b) În caz de accident acționează conform cu prevederile procedurilor de acordare a 

primului ajutor și de acces la serviciile medicale de urgență. 
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c) Verifică cataloagele la începutul turei, asigură securitatea cataloagelor pe parcursul 
întregii perioade, iar la sfârşitul turei predă cheia de la fişetul cu cataloage cadrului 
didactic din tura următoare sau secretarei care este de serviciu. 

d) Este prezent la intrările elevilor la ora 7,30; 11,30 și permite accesul elevilor în școală. 
e) Nu permite accesul părinților/altor persoane în școală și legitimează orice persoană 

străină întâlnită în școală, în lipsa personalului de pază. 
f) Previne abaterile disciplinare prin atenționarea elevilor cu ținută necorespunzătoare, 

pe cei care aleargă pe holuri, prin clase, pe scări și consemnează incidentele/ abaterile 
disciplinare într-un proces verbal din registrul incidentelor; 

g) Se asigură că nu s-a deteriorat baza materială a școlii și adoptă măsuri prompte în caz 
de accidente sau deteriorarea bunurilor şcolii. 

h) Îi atenționează pe profesorii din cancelarie că elevii trebuie supravegheați și în pauze, 
în sălile de clasă și se asigură că profesorii de serviciu pe paliere își fac datoria; 

i) Se asigură la fiecare oră că nu sunt elevi pe holuri, în curtea școlii, clase fără profesori. 
Dacă constată că există clasă fără profesor ia măsuri urgente pentru acoperirea orei 
respective și anunță directorul; 

j) Se asigură că toate cadrele didactice intră la timp la ore și atenționează cadrele 
didactice că trebuie să semneze condica înainte de a intra la ore; 

k) Anunță directorul de încheierea serviciului și eventualele incidente petrecute în timpul 
serviciului pe școală. 

8) Responsabilitățile cadrelor didactice de serviciu pe palier sunt: 
a) Supraveghează circulația elevilor pe scări și pe holuri și se asigură că aceștia se 

deplasează în perimetrul școlii.  
b) În caz de accident acționează conform cu prevederile procedurilor de acordare a 

primului ajutor și de acces la serviciile medicale de urgență. 
c) Intervine pentru dezamorsarea oricărei situații conflictuale. 
d) Anunță profesorul de serviciu/profesorul clasei respective/ directorul/ responsabilul 

comisiei pentru combaterea violenței de incidente în incinta școlii. 
e) Se asigură că elevii au intrat în sălile de clasă în momentul în care a sunat. 
f) Întocmesc proces verbal la sfârșitul programului consemnând incidentele produse în 

registrul incidentelor. 
9) Profesorii de educație fizică răspund de incidentele de la sala de educație fizică, iar în 

pauze monitorizează conform graficului terenul de sport;  
10) Cadrele didactice au obligația să participe la programe de formare și de perfecționare, în 

confromitate cu specificul activității. 
11)  Cadrele didactice sunt obligate să participe la evaluarea medicală și psihologică 

organizate în unitatea școlară periodic, conform reglementărilor în vigoare. 
12)  Personalul didactic monitorizează distribuirea și consumarea produselor din programul 

guvernamental “Cornul și laptele” la clasa la care urmează să aibă oră după pauza de masă. 
13)  Cadrele didactice coordonează colectarea materialelor reciclabile la clasele la care își 

desfășoară activitatea. 
14)  Învățătorii/profesorii organizează activități extracurriculare/extrașcolare conform cu 

prevederile procedurii de desfășurare a acestora și răspund de siguranța elevilor pe toată 
durata acestora, fiind obligați să îi însoțească atât la dus, cât și la întors până la școală. 
 

Art.75. Drepturile cadrelor didactice 
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1) Drepturile personalului didactic sunt respectate în Școala Gimnazială”Alexandru Davila” 
Pitești conform prevederilor specificate în Legea Educației nr. 1/2011, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  

2) În Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești toate cadrele didactice au dreptul de a 
primi corect și la timp toate informațiile necesare bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ. 

3) Personalul didactic este informat cu privire la schimbările survenite în legislația specifică 
educației prin diverse tipuri de acte normative, cunoaște, aprobă și aplică prevederile 
regulamentului de ordine interioară. 

4) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar si poate 
intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza 
prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator. 

5) Fiecare cadru didactic are dreptul la intimitate individuală și familială, de a nu i se leza 
demnitatea și dreptul la libertate de opinie, fără a fi persecutat de cadrele didactice cu 
funcții de conducere și control. 

6) Cadrele didactice care excelează în obținerea unor rezultate la diverse activități școlare, 
care își îndeplinesc foarte bine atribuțiile de serviciu, contribuind la consolidarea 
renumelui Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești au dreptul de a fi evidențiate în 
cadrul consiliului profesoral. 

7) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, 
profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal 
constituite, in conformitate cu prevederile legii. Reprezentanții sindicali participă în 
calitate de consultanți la toate ședințele consiliului profesoral, consiliului de administrație, 
etc. 

8) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, conform prevederilor 
legale și cu aprobarea conducerii Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești. 

9) Personalul din învățământ beneficiază de asistență medicală în cabinete medicale și 
psihologice școlare, conform legislației în vigoare. 

10)  Toate cadrele didactice au dreptul să fie evaluate corect la sfârșitul anului școlar, conform 
cu prevederile procedurii de autoevaluare și evaluare a personalului didactic. 

 
CAPITOLUL IX 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
 

Art.76. Responsabilităţile, atribuţiile personalului didactic auxiliar și nedidactic 
 

1) Responsabilităţile, atribuţiile personalului didactic auxiliar, funcţionarea 
compartimentelor secretariat, administraţie, contabilitate şi bibliotecă sunt prevăzute de 
R.O.F.U.I.P. şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, în vigoare, precum şi în conformitate 
cu fişa postului. 

2) Personalul didactic auxiliar și nedidactic are dreptul de a se constitui în organizații 
sindicale în aceleași condiții ca personalul didactic. 
 

 
Art.77. Secretariatul 

1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt. 
2) Secretariatul functionează pentru elevi, parinti, personalul unitatii de învatamânt si pentru 

alte persoane interesate, potrivit programului de lucru aprobat de director. 
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3) Secretariatul asigură permanență pe întreaga perioada de desfășurare a orelor de curs. 
4) Secretarul aduce condica în cancelarie și o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie și încuie 

fisetul, în care se păstreaza cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, dupa ce este 
verificat. 

5) Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea 
tuturor documentelor scolare. 

6) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează de secretariat, în arhivă. 
7) Deținerea și folosirea ștampilei se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin 

ordinul M.E.N. 
8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor 
de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”.  

9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele 
Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de 
păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei Nationale, se fac în conformitate cu 
prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.  
 

Art.78. Contabilitatea 
1) Serviciul de administratie financiară este subordonat directorului unitatii de învatamânt. 
2) Serviciul contabilitate este subordonat conducerii unităţii. 
3) Contabilitatea nu poate convoca în şcoală persoane străine decât cu aprobarea conducerii 

şcolii. 
4) Deplasările în teren ale contabililor se comunică directorilor şcolii. 
5) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcină financiar-contabilă încredinţate de director sau 

stipulate expres în acte normative. 
6) Administratorul financiar îsi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, răspunde 

de gestionarea si de întretinerea bazei materiale a unitatii de învatamânt, coordoneaza 
activitatea personalului administrativ de întretinere si curatenie (mecanici, paznici, 
portari). 
 

Art.79. Adinistrator patrimoniu 
1) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. În funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  
2) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități 

decât cele necesare unității de învățământ.  
3) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se 

îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei 

materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării securității 

copiilor/elevilor/personalului din unitate. 
Art.80. Biblioteca 

1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de învatamânt. 
2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia si este 

interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. 
3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: 
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a) îndrumă lectura si studiul si ajută la elaborarea lucrarilor elevilor, punând la dispozitia 
acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., 
care sa le înlesneasca o orientare rapida în colectiile bibliotecii; 

b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic; 
c) participa la toate cursurile specifice de formare continua. 

4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de actiuni specifice: lansare de 
carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de 
colectii de carti, prezentari de manuale optionale etc. 

 
Art.81. Comportamentul cadrelor didactice auxiliare şi a celor nedidactice trebuie să 

se bazeze pe respect reciproc, colaborare şi comunicare permanentă cu întregul personal al 
Școlii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești, pentru asigurarea tuturor condiţiilor optime 
desfăşurării întregului proces instructiv- educativ. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL X 
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ 

Art.82. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere 
din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a 
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea 
normelor de comportament care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității 
școlare, conform legislației în vigoare. ( Anexa nr. 9) 
 

CAPITOLUL XI 
DISPOZIȚII FINALE 

Art.83. Prezentul regulament intră în vigoare din data _01.10.2017 după ce va fi 
prelucrat cu elevii fiecărei clase şi cu părinţii lor de către învăţători şi diriginţi. A fost dezbătut 
şi avizat de către Consiliul Profesoral al Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” Pitești , și 
aprobat în Consiliul de Administraţie .  

 
Art.84. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă ROI aprobat în 

C.A. din 2016. 
 

Art.85. La începutul fiecărui an şcolar prezentul regulament precum va fi prelucrat 
elevilor şi părinţilor acestora, întocmindu-se procese verbale de luare la cunoştinţă a 
prevederilor acestora. 


