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Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza  Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,cu 

modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar nr. 

5447/2020,  a Ordinului comunMEN nr 5487/31. 08. 2020 si MS nr.1494/31. 08. 2020 pentru 

aprobarea mǎsurilor de organizare a activitǎţii în cadrulunitǎţii de învǎţǎmânt pentru prevenirea 

îmbolnǎvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor 

măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

şi  pe baza propunerilor primite de la cadre didactice,  părinţi,  elevi. 

Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din 

Învăţământul Preuniversitar în vigoare cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale ―G. E. Palade‖ 

Ploiesti. 

Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de 

către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la 

apariţia unor noi acte normative. 

 

 

 

C U P R I N S 

 

 

Capitolul I. PROBLEME GENERALE 

A. Dispoziţii generale 

B. Organizarea activităţii în unitatea şcolară 

C. Măsuri de securitate şi de protecţie în şcoală 

 

Capitolul II. DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 

 

A. ELEVI 

1. Frecvenţa elevilor 

2. Ţinuta elevilor 

3. Obligaţiile elevilor 

3.1.Obligaţiile elevilor în şcoală 

3.2. Obligaţiile elevilor în timpul orelor 

3.3.Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor 

3.4.Responsabilităţi 

 Elevii de serviciu în clasă 

 Şeful clasei 

4. Recompense şi sancţiuni  

        4.1. Recompense acordate elevilor 

        4.2. Sancţiuni aplicabile elevilor 

5. Transferul elevilor 

 

B. PROFESORI 

 

      1. Obligaţii ale conducerii şcolii 

      2. Obligaţii ale profesorilor. Norme privind modul de completare a condicii de   prezenţă 

      3. Obligaţii ale dirigintelui 

      4. Obligaţiile profesorului de serviciu în unitatea şcolară 

      5. Sancţiuni disciplinare 
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C. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

1. Obligaţii 

2. Sancţiuni 

 

 

 

CAPITOLUL I.  PROBLEME GENERALE 
 

 

A. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Şcoala Gimnazială G. E. Palade îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, cu normele stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi  Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Prahova. 

Regulile de disciplină stabilite prin aceste documente sunt obligatorii pentru toţi angajaţii, pe 

întreaga durată a anului de învăţământ. 

 

Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară. 

Părinţii sunt solicitati să sprijine şi să ajute şcoala în vederea creşterii calităţii procesului educational, a 

ordinii şi a disciplinei în şcoală şi în afara ei, pentru realizarea obiectivelor învăţământului. 

 

  

B. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 

Programul de lucru în cadrul şcolii este următorul: 

 

Elevi: 
- Clasele din învățământul preșcolar, între orele 8,00 – 12,00. 

- Clasele Pregătitoare – IV,  între orele 7,40 – 10,10/10,50 seria I şi 11,10/11,5- - 13,40/15,00 seria a 

II-a, ora este de 30 de minute, pauza de 10 minut.  Între schimburi se face pauza de o ora pentru 

dezinfecţie. 

- Clasele V-VIII între orele 7:30-12:20/13,10 schimbul I pentru clasele VA, VB, VC, VIIIA, VIIIB, 

VIIIC şi 13,20/14,10 – 18,10/19.00 schimbul II pentru clasele VD, VIA, VIB, VIC, VID, VIIA, VIIB, 

VIIC, VIID, ora este  de 40 de minute, pauza de 10 minute. .  Între schimburi se face pauza de o ora 

pentru dezinfecţie. 

 

Vor putea intra însoţiţi de părinţi atât în curtea şcolii cât şi în şcoalǎ numai acei elevi care au 

aprobarea conducerii şcolii. Ceilalţi pǎrinţi nu au acces în curtea şolii.  

Orele de consultaţii acordate părinţilor se vor desfăşura pe baza unui program stabilit de cǎtre 

diriginte/învǎţǎtorul clasei la începutul anului şcolar şi se vor realiza online.  

Secretariat: 7,30 - 19.00. 

Bibliotecă:  Luni, miercuri vineri 8,00 – 16,00 

Cabinetul de asistenţă medicala generalӑ: zilnic între orele 7:15 - 19:00. 

Cabinetul de asistenţă medicala stomatologicӑ: luni – vineri 7,30 – 15 
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Programul administratorului, personalului de întreţinere, îngrijire, se va stabili în raport cu 

cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni. 

Paznicii: zilnic 22,00- 6,00, iar în timpul anului şcolar (15 septembrie – 15 iunie), sǎmbǎta şi  

duminica de la 14,00/16,00 la 22,00 în limita numӑrului de ore din norma lunarӑ.  

 

Obligaţii ale angajaţilor şcolii 

 

1. Fiecare cadru didactic, cât şi personalul administrativ sunt obligaţi să-şi cunoască atribuţiile ce le 

revin ca angajaţi în învăţământ, privind desfǎşurarea activitǎţii, prevăzute în normele ce le 

reglementează şi în fişa postului. 

Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, schimbări ale normelor şi 

măsurilor, stabilite de Consiliul de Administraţie sau forurile superioare. 

2. Periodic se vor afişa în cancelaria şcolii, pe site-ul şcolii sai pe grupul de comunicare online, 

principalele documente care direcţionează activităţile în perioada următoare, cadrele didactice având 

astfel posibilitatea, în permanenţă, să urmărească modul de organizare a activităţii şi participarea la 

aceasta. Tot în cancelarie se va afişa graficul serviciului pe şcoală al cadrelor didactice, atât pentru 

învǎțǎmântul primar cât şi pentru cel gimnazial.  

3. Prezenţa la serviciu a întregului personal este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate 

sau nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri, este obligatorie 

aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu obligativitatea celui învoit de a asigura suplinirea orelor. Se 

preferǎ înlocuirea cu cadre didactice de aceeaşi specialitate. Se poate apela la suplinirea colegialǎ. 

Pentru învoire fiecare angajat depune o cerere scrisǎ adresatǎ directorului, cerere ce se inregistreaza la 

secretariatul școlii.  

4. În cazuri speciale, apǎrute în regim de urgenţǎ, orice absenţă de la program va fi anunţată la 

secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul necesar, astfel încât clasele să nu 

rămână nesupravegheate. Se va avea în vedere suplinirea colegialӑ. 

 

5. În cazul în care cadrele didactice realizează activităţi în cadrul altor ore decât cele prevăzute în orar 

(lecţii deschise, concursuri scolare, activitǎţi practice, etc.), este necesară aprobarea conducerii şcolii 

iar aceasta se va desfaşura în aceeaşi salǎ de clasǎ, fiecare elev ocupând acelaşi loc ca la cursurile 

normale. Dacǎ activitatea se desfǎşoarǎ înaintea orelor de curs, elevii vor intra in şcoalǎ însoţiţi de  

coordonatorii activitǎţii. Se va avea în vedere sǎ se respecte  intervalul orar de o orǎ pentru dezinfecţia 

dintre schimburile de elevi in cadrul aceleiaşi clase.  

6. Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi 

comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea 

continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a comunităţii locale. 

7. Se interzice agresiunea fizicǎ, agresiunea (bullying) prin folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte, 

ameninţări, persecuţii de orice fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca atât asupra 

elevilor cât şi a altui angajat al şcolii. 

8. Este obligatorie asigurarea unui climat de siguranțӑ în unitatea de învӑțӑmânt: atât în sӑlile de clasӑ 

cât si pe holurile și curtea acesteia. Se va avea în vedere purtarea permanentǎ a mǎştii în incinta şcolii 

şi a unei distanţe de cel puţin un metru între persoane. De asemenea dezinfectarea mâinilor înainte de a 

intra în şcoalǎ şi în sǎlile de clasǎ este obligatorie.  
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9. Personalul unitǎţii de învǎţǎmânt are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor pe parcursul 

programului scolar si al activitatilor extraşcolare. 

 

 

C. MĂSURI  DE SECURITATE ÎN ŞCOALĂ. ACCESUL ÎN ŞCOALǍ  

1. Accesul elevilor în curtea şcolii se face pe poarta mare de la terenul de sport iar în şcoală se 

face pe ușa lateralӑ (intrare din Aleea Iezerului).  

        2. La începutul programului, elevii vor intra în şcoalǎ sub directa supraveghere a profesorului de 

învǎţǎmânt primar respectiv a cadrului didactic care predǎ la prima orǎ la învǎţǎmântul gimnazial, 

ordinea claselor fiind cea înscrisǎ pe marginea terenului de sport din curtea şcolii. Elevii vor pǎstra 

distanţa de un metru între ei, conform marcajelor. 

 În caz de precipitaţii (ploaie, ninsoare) elevii vor intra în curtea şcolii pe poarta mare a 

terenului de sport, pe marginea stângǎ a terenului de baschet, urmǎrind sǎgeţile galbene. În curtea 

şcolii şi la intrarea în şcoalǎ vor fi supravegheaţi de cǎtre cadrele didactice de serviciu, altele decât cele 

care au prima orǎ de curs. Cadrul didactic care are prima orǎ va aştepta elevii în sala de clasǎ şi va 

utmǎri respectarea regulilor de distanţare şu de dezinfecţie a elevilor.  

Profesorul de serviciu va urmǎri şi purtarea corespunzǎtoare a mǎştii,  ţinuta vestimentarǎ, iar numele 

elevilor cu ţinutǎ necorespunzǎtoare va fi adus la cunoştinţa diriginţilor. 

        3.  Elevii care întârzie vor fi notaţi de profesorul de serviciu,  listă care va fi predată 

directorului unităţii şcolare.  Dirigintele va înştiinţa apoi pǎrintele  şi va consemna în procesul verbal la 

întâlnirea cu pǎrintele. 

       4.  Accesul elevilor în clasă se va permite numai pe scara destinată lor, urmǎrind sǎgeţile galbene. 

Accesul pe scara profesorilor este interzis. La sfârşitul programului, vor părăsi şcoala pe scara 

profesorilor urmǎrind sǎgeţile roşii şi apoi pe uşa a treia (ieşirea cǎtre terenul de sport). Ieşirea din 

curtea şcolii se face pe marginea terenului de sport, conform sǎgeţilor roşii. Elevii pǎstreazǎdistanţa de 

un metro şi masca la gurǎ pâna la pǎrǎsirea curţii şcolii. 

      5. În cazul unei situaţii de urgenţă profesorul de serviciu va da semnalul de alarmă, sunând la 

soneria şcolii în următoarea cadenţă: 3 semnale lungi. Evacuarea se va face conform schiţei afişate în 

fiecare salǎ de clasǎ.  

       6.  Accesul elevilor în şcoală va fi condiţionat de purtarea mǎştii, lipsa simptomelor de infectare 

cu virusul SARS-CoV-2 (febrǎ, tuse, dificultati in respiratie, diaree, varsaturi), vestimentatie decentӑ: 

pantalon/fustӑ/sarafan de culoare închisӑ (negru, bleumarin) și cӑmașӑ albӑ/bleu. Se interzic:  blugii 

decupaţi, maiourile atât la fete, cât şi la bǎieţi, bluze inscripţionate, viu colorate sau cu mesaje 

indecente, bijuterii excesive ca numǎr și dimensiune. 

     7.  Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri 

la ore). În cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul programului şcolar, 

elevii vor prezenta la ieşire un bilet de voie obţinut de la profesorul diriginte sau de la directorul şcolii. 

    8. Se interzice folosirea barelor de protecţie a scărilor ca mijloc de deplasare, ci doar de sprijin; 
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    9. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materialelor explozive, a 

spray-urilor lacrimogene - paralizante, a materialelor pirotehnice, a altor obiecte şi substanţe care pot 

pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

  10. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile 

în perimetrul unităţii de învăţământ. 

  11. Persoanele străine care solicitǎ accesul  în şcoală pentru rezolvarea anumitor probleme, vor putea 

intra pe uşa nr. 1 (intrarea profesorilor) dar numai cu programare telefonicǎ la secretariatul şcolii, cu 

luarea temperaturii care nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 37,3
0
C şi dezinfectarea mâinilor. 

  12. Nu este permis accesul părinţilor în şcoală, la cancelarie, în sălile de clasă sau  pe holuri în timpul 

orelor de curs şi în timpul pauzelor. 

  13. Şedinţele/ consultaţiile cu pǎrinţii se vor desfǎşura exclusiv online în condiţii de pandemie, în 

sistem de videoconferinţǎ.  

  14. În cazuri speciale, când un cadru didactic solicitǎ o întrevedere cu pǎrintele/tutorele unei elev, sau 

invers, întâlnirea se va desfǎşura într-o încǎpere care nu este salǎ de clasǎ şi care va fi dezinfectatǎ 

dupǎ terminarea întrevederii (biroul directorului, dezvoltare)(Cadrul didactic are obligaţia de a se 

prezenta la locul şi ora stabilitǎ). 

   15. În orice situaţie de urgenţă aparută în şcoală, profesorii vor anunţa conducerea şcolii, care va lua 

măsurile cuvenite. 

   16. Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului şcolar şi 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

 

Capitolul II. DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 

 

A. ELEVI 

 

1. Frecvenţa elevilor 

1.1.  Frecvenţa elevilor la curs este obligatorie atât prezenţa fizicǎ la şcoalǎ cât şi online. Absenţele 

tuturor vor fi consemnate în catalog.  

1.2.  Părintele/ tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuia, in limita a 20 de ore de curs pe 

semestru. Cererile scrise se prezintă învăţătorului sau dirigintelui. Recuperarea materiei pierdute revine 

elevului. 

1.3.  Învoirea elevilor de la ore de cǎtre cadrele didactice: 

- în cazul participǎrii elevilor la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri 

etc), învoirea se face de către conducerea şcolii, la solicitarea profesorului care îndrumă elevii 

respectivi. 

- în cazul în care elevul se simte rǎu, acesta merge la cabinetul medical din şcoalǎ. La recomandarea 

medicului/asistentului medical se va anunţa familia de cǎtre asistentul medical/ dirigintele / directorul / 

secretarul şcolii. Dacӑ simptomele sunt specifice infectӑrii cu virusul SARS-CoV-2, va merge la 
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izolator și va fi supravegheat de asistentul medical. În cazuri grave, aceştia vor anunţa familia şi 

Serviciul de Ambulanță, la 112.   

1.4. În cazul îmbolnăvirii, elevul este obligat să prezinte adeverinţa medicalǎ, în maxim 7 zile de la 

reluarea activităţii. În caz contrar, absenţele se considerǎ nemotivate.  

 

2. Ţinuta elevilor 

2.1. În şcoală, este obligatoriu ca elevii să aibӑ o ținutӑ decentӑ (pantalon/fustӑ/sarafan de culoare 

închisӑ negru/ bleumarin și cӑmașӑ albӑ/bleu).  

Se interzic:  blugii decupaţi, maiourile atât la fete cât şi la bǎieţi, bluzele inscripţionate viu colorat sau cu mesaje 

indecente, bijuterii excesive ca numǎr si dimensiune. 

 Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează 

mediului şcolar (specifice grupărilor rock, sataniste etc).  

 2.2.  Băieţilor le sunt interzise: purtarea cerceilor, a brăţărilor,  a inelelor, etc.  

2.3. Părul fetelor va fi nevopsit, fără şuviţe colorate şi prins, dacă este foarte lung. Ochii, faţa şi buzele 

vor fi nemachiate, unghiile vor fi de lungime medie şi nevopsite. 

2.4. Pe perioada pandemiei elevul va purta corect masca ce trebuie sǎ îi acopere atât  gura cât şi nasul 

şi sǎ pǎstreze distanţarea socialǎ.   

2.5. Profesorul/ învăţătorul care în timpul orelor constată la un elev cǎ nu poartǎ corect masca îi atrage 

atenţia, iar dacǎ are o ţinută vestimentarǎ neconformă cu prevederile actualului regulament va informa 

dirigintele care va  înştiinţa familia elevului şi va lua măsurile disciplinare ce se impun. Informarea va 

fi consemnatǎ în procesul verbal încheiat la întâlnirea cu pǎrintele. 

3. Obligaţiile elevilor 

3.1. Obligaţiile elevilor  în şcoală și în învӑțӑmântului online 

1. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind prin aceasta respect pentru sine, 

pentru colegii de clasa si pentru numele şcolii în care învaţă. 

2.  Elevii nu au voie să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament sau 

atitudini ostentative şi provocatoare faţă de colegi şi faţă de personalul din învăţământ. 

3.         Le este interzis elevilor sǎ intre în altǎ sala de curs decât cea destinatǎ clasei din care fac parte 

şi sǎ ocupe alte locuri în bǎnci decât cele prezentate în oglinda clasei. . În cazul în care desfǎşoarǎ 

activitǎţi de pregǎtire pentru performanţǎ/rediale, vor pǎstra aceleaşi locuri în sala lor de clasǎ.    

4.           Este interzis oricărui elev să aducă persoane străine în clasă, în şcoală sau în curtea şcolii.  

5.     Se interzic cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de droguri/alte substanțe 

halucinogene în şcoala sau în curtea şcolii. 

6. Elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţa 

şi intoleranţa. 
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7. Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizual - auditive cu caracter obscen şi imoral, 

precum şi a cărţilor de joc. 

8. Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor. 

9. Elevii nu au voie să alerge, sǎ se împingǎ sau sǎ ţipe pe holuri sau în sala de clasǎ. 

10. Când se sună de intrare, intrӑ în şcoală şi în clasǎ sub supravegherea profesorului de serviciu. 

11. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte învăţătorului/ profesorului, 

pentru consemnarea notelor. 

12. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la 

sfârşitul anului şcolar. În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii îl 

înlocuiesc cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei şi anului de studiu.   

13. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educatie fizică, pentru a le fi 

atribuite sarcini organizatorice. 

14. Elevii care nu participă la orele de religie, dacă  acestea sunt la începutul/sfârşitul programului, 

elevii vor veni/pleca la/de la şcoală cu o ora mai târziu/devreme faţă de programul zilei, numai la 

solicitarea scrisă a părintelui încǎ de la începutul semestrului 

15. Este interzisă folosirea de către elevi a toaletelor destinate profesorilor. 

16. Este interzis jocul cu mingea în şcoală, în afara orelor de educaţie fizică. Pe timpul pandemiei se 

interzice jocul cu mingea şi cu altǎ aparaturǎ ce necesitǎ contactul mai multor persoane.  

17. Se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală atunci când nu au activităţi organizate de 

cadrele didactice. 

18. Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs. Dacă, în cazuri excepţionale (participarea la o 

competiţie organizată de şcoală, etc.), elevul trebuie să părăsească şcoala, este obligat să solicite 

permisiunea profesorului/ a învăţătorului care predă la ora respectivă, dirigintelui sau directorului. 

Acesta îl poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna absenţa în catalog. Profesorul-diriginte/ 

învăţătorul va motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familia elevului. Ieșirea din scoala se 

face pe baza biletului de învoiere. 

19. În situaţii excepţionale (de întârziere sau de lipsă a profesorului de la oră), elevii rămân în clasă sub 

conducerea şefului clasei şi desfăşoară, în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă independentă, 

pentru a nu deranja celelalte clase. 

20. Rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, 

în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului 

21. La activitatea online: 

-  elevii trebuie sa aibӑ camera deschisӑ pentru a arӑta prezenta la la ora 

- țin microfonul închis și il deschid numai când doresc sӑ intervinӑ în timpupl orei (elevii vorbesc pe 

rând 

22. Este interzis elevilor: 

 să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole; 

 să deterioreze bunuri din patrimoniul şcolii; 
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 sǎ blocheze cǎile de acces în spaţiile de învǎţǎmânt (sǎ nu stagneze în faţa uşilor şi pe scǎri, sǎ 

nu împiedice intrarea colegilor în sala de clasǎ prin blocarea uşii)  

 Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice. Aceasta poate fi făcută numai cu 

acordul celui care o conduce.   

  Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către 

alte personae. Aceasta este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.   

 Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare. Este permisă 

numai cu acordul personalului de conducere. 

 Transmiterea codului de acces la platforma destinatǎ învǎţǎmântului online a scolii altor 

persoane din afara acesteia.  

23. Elevii care distrug baza materială a şcolii vor fi sancţionaţi disciplinar şi sunt obligaţi să 

înlocuiască obiectele distruse în maxim 48 de ore. 

 

 

 

3.2. Obligaţiile elevilor în timpul orelor 

1. La intrarea în clasă a unui cadru didactic, a directorilor şcolii, a oricărei persoane străine sau angajat 

al şcolii în clasă, elevii vor saluta şi vor asculta în liniște mesajul transmis.  

2. Imediat ce s-a sunat de intrare, elevul va pune rechizitele pe bancă şi telefonul pe catedrǎ, în locul 

special amenajat, respectând condițiile stabilite în ședința cu pӑrinții de la începutul anului școlar.  

3. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; 

prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situații de 

urgență. Este interzisa fotografierea sau filmarea în incinta școlii, fără acordul conducerii unității de 

învaățământ. 

4. Când este ascultat, elevul este obligat să prezinte profesorului / învăţătorului caietul de teme şi 

carnetul de elev, dacă acesta i le cere. 

5. Toti elevii clasei ascultă cu atenţie răspunsurile colegilor şi nu intervin decât cu permisiunea 

profesorului/ a învăţătorului. 

6. Şoptitul este cu desăvârşire interzis. Elevii care şoptesc vor fi notati cu nota 1. Aceeaşi sancțiune se 

aplică şi elevilor care copiază la lucrările scrise. 

7. În timpul lecţiilor, elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile profesorului/ ale învăţătorului, sǎ 

participe activ la desfǎşurarea activitǎţii instructiv educative. 

8. Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau desfǎşoarǎ alte activităţi 

diferite de cele instructiv-educative, vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi sunt obligaţi să 

dea notă explicativă profesorului, dirigintelui şi conducerii şcolii. Pǎrinţii vor fi informaţi de cǎtre 

diriginte şi vor semna de luare la cunoştinţǎ a sancţiunii primite.   
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9. Se interzice cu desăvârşire mestecatul gumei în timpul orelor. 

10. Nu se aruncă niciun fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci 

11. La sfârşitul orei, vor saluta profesorul iar apoi vor ieși în pauzӑ, în linişte şi ordine, fǎrǎ sǎ 

trânteascǎ uşile. 

12. Se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalaţiile electrice, 

aparate şi materiale de laborator, instalaţii de  apă, aparatură sportivă, în absenţa cadrelor didactice. 

13. Pe perioada in care cursurile se desfӑșoarӑ online, elevii sunt obligați sӑ participe la cursuri 

conform orarului.  

 

3.3.  Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor 

1. Pӑtreazӑ permanent distanța de un metru fațӑ de alte persoane 

2. Se vor deplasa cӑtre toaletӑ pӑstrând distanța socialӑ, evitând aglomerarea. La intrarea în sala 

de clasӑ își dezinfecteazӑ mâinile și se așeazӑ în banca lor. 

3. Dacӑ servesc sandwich-ul, se dezinfecteazӑ înainte pe mâini 

4. Pe holuri nu se aleargă, nu se ţipă şi nu se fluieră, nu se aruncă resturi de mâncare sau de hârtie, 

nu se murdǎresc pereţii. 

5. Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a holurilor, a grupurilor sanitare. Este 

interzis să se scrie pe bănci, pe uşi, pe mobilierul unității. 

6. Se interzice introducerea zăpezii în interiorul şcolii, aruncarea cu bulgări  sau cu petarde. 

7. Este interzisă folosirea în joacă a obiectelor ascuţite, casabile, foarte grele care pot cauza 

accidente sau a tipurilor de jocuri care pot fi periculoase. 

8. Elevii nu trebuie sӑ aibӑ un comportament lipsit de respect fațӑ de personalul didactic si 

nedidactic al școlii. 

9. Nu trebuie sӑ se manifeste un comportament violent verbal, psihic sau fizic între elevi. 

10. Nu este permisӑ intrarea elevilor în alte sӑli de clasa decât cele în care își desfӑșoarӑ activitatea. 

11. Nu este permisa folosirea altor bai decat a celor de la etajul în care au sala de curs. 

 

3.4. RESPONSABILITĂŢI 

 

a)  Elevii de serviciu în clasă 

 

1. Zilnic, elevii efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte. 
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2. Elevii de serviciu pe clasă, la începutul programului, verificǎ starea obiectelor din dotarea sǎlii de 

clasǎ şi face eventualele retuşuri.  În cazul constatǎrii unor deteriorǎri a acestora, anunţǎ dirigintele/ 

profesorul de serviciu. 

3. Urmăresc prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la începutul 

fiecărei ore, lista elevilor absenţi. 

4. Asigură creta şi buretele sau marker pentru tablă, întreţin curăţenia tablei. 

5. Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrag atenţia elevilor să nu arunce hârtii, guma de mestecat 

sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi. 

 

 

b)  Şeful clasei 

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea 

integrităţii bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau 

conducerea unităţii şcolare, se instituie funcţia de şef al clasei şi cea de locţiitor al şefului de clasă care, 

pe perioada în care se învațӑ în sistem hibrid, ar trebuie sӑ fie din cealaltӑ grupӑ fațӑ de șful clasei. 

   Şeful clasei este propus de elevi și votat democratic și apoi este numit de dirigintele clasei. Trebuie 

sa fie un  elev cu un comportament exemplar, cu o situaţie bună la învăţătură, cu spirit civic și care sa 

comunice foarte bine atât cu profesorii clasei cât și cu toti colegii. În absenţa şefului clasei, dirigintele 

numeşte operativ un înlocuitor al acestuia. 

Atribuţiile şefului clasei sunt: 

1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei alӑturi de elevul de serviciu; 

2. Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţa de colegi, deteriorează bunurile 

din sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri; 

3.  Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează, 

administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate împreunǎ cu elevul de serviciu; 

4.  Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, 

iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi precum şi situaţiile de abateri disciplinare efectuate 

de cǎtre colegi; 

5. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 

c) Profesorul de serviciu 

Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic în două schimburi. Orice modificare se operează numai 

cu acordul conducerii unităţii de învăţământ.  

Cadrul didactic de serviciu coordonează, sub aspect administrativ şi organizatoric, desfăşurarea 

procesului instructiv – educativ în condiţii de securitate, ordine şi disciplină. 

Profesorul de serviciu  are următoarele atribuţii: 

- urmăreşte intrarea elevilor în şcoală la prima oră; 

- la terminarea pauzei se asigurӑ cӑ au intrat toți elevii în sala de clasӑ; 
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- verifică existenţa numerică a cataloagelor împeună cu secretarul unităţii de învăţământ după 

finalizarea orelor de curs; 

- intră ultimul la ore şi se asigură că nu există clase de elevi fără cadru didactic; 

- pe  perioada pauzelor, cadrele didactice de serviciu, urmăresc comportamentul şi ţinuta 

elevilor atât pe hol cât și în sala de clasӑ; 

- iau măsurile necesare în cazul apariţiei unor abateri disciplinare ale elevilor şi în cazuri 

grave, anunţă conducerea şcolii; 

- urmăresc respectarea întocmai a Regulamentului de ordine interioară; 

- informează administratorul/direcţiunea şcolii în cazul apariţiei unor defecţiuni; 

- supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exerciţiu de evacuare, 

situaţii anunţate prin semnale sonore (soneria şcolii: 3 semnale lungi-3 semnale scurte-3 

semnale lungi); 

- îşi asigură inlocuitor in cazul imposibilitatii efectuarii serviciului si anunta 

directorul/directorul adjunct cu privire la modificarea intervenita. 

 

 

4. Recompense şi sancţiuni 

 

4.1. Recompense acordate elevilor 

 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense:  

     a) evidenţiere, de către profesor/ director, în faţa colegilor clasei;  

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;  

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care 

elevul este evidenţiat;  

d) burse de merit sau recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;  

e) premii, diplome, medalii;  

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

 

 

4.2. Sancţiuni aplicabile elevilor 

    Elevii care săvârşesc fapte ce contravin regulamentului şcolar, vor fi sancţionaţi la propunerea 

consiliului clasei format din cadrele didactice care predau la clasa, comisiei de disciplină din şcoală, 

daca faptele s-au petrecut in perimetrul şcolii sau în cadrul activităților extraşcolare organizate de 

şcoalǎ, după cum urmează: 

 

 

a) Observaţia individuală  

Constă în atenționarea elevului asupra comportamentului nepotrivit, prin încǎlcarea regulamentelor în 

vigoare şi a normelor de comportament acceptate. Trebuie însoţitǎ de consilierea acestuia, urmǎrindu-

se remedierea comportamentului. 
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Se aplică elevilor de către diriginţi/ învăţători sau director şi se consemnează în caietul dirigintelui. 

Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

 

b) Mustrarea scrisă. 

Constǎ în atenţionarea elevului în scris, de cǎtre profesorul pentru învǎţǎmântul primar sau diriginte, 

cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Este propusǎ consiliului clasei de cǎtre cadrul 

didactic la ora cǎruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare.  

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei  şi prezentat consiliului 

profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

Documentul scris va fi înmânat părinţilor/ tutorilor legali sub semnătură., personal sau, în situaţia în 

care acest lucru nu este posibil, prin poştǎ, cu confirmare de primire.    

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare/diminuarea calificativului.  

 

c) Retragerea temporară sau definitivă a bursei (unde este cazul) 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei,  prin 

hotǎrârea  consiliul profesoral.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobatǎ de consiliul profesoral. 

 

d) Mutarea disciplinară într-o altă clasă paralelǎ, în aceeaşi unitate de învǎţǎmânt 

Se consemneazǎ într-un document ce se  înmâneazǎ de către diriginte/ învăţător, părintelui/ tutorelui 

legal. 

     Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi  în registrul 

matricol. Se menţioneazǎ în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  

  Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare şi se valideazǎ de consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei.  

 

e) Scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 20 absenţe nemotivate pe semestru sau la 

20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină.  

Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare, vor fi sancţionaţi în 

funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, după cum urmează: 
SANCŢIUNI ELEVI – în acord cu OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului 

Dezbătut, analizat, validat în Consiliul Profesoral  

Aprobat în Consiliul de Administraţie  

ABATERI SANCŢIUNE/MĂSURI PENTRU 

PRIMA ABATERE 

SANCŢIUNE/MĂSURI PENTRU 

ABATERE REPETATĂ 

Absenţe nemotivate •consemnarea in catalog  

• pentru toţi elevii, la fiecare 20 absenţe 

nejustificate din totalul orelor de studio 

•consemnarea in catalog  

• la fiecare 20 absenţe nejustificate pe  

semestru/ sau la 20%  absenţe 



                                                                                                                  
                                                                                                                

                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ G. E. PALADE PLOIESTI__________________ 

14 
 

pe semestru  sau la /20%  absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină, va fi scăzută 

nota la purtare cu câte un punct 

nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină, va fi scăzută 

nota la purtare cu câte un punct 

Întârzierea la oră • observaţie individuală • absenţă nemotivată 

Deteriorarea sau distrugerea bunurilor 

unităţii de învăţământ 

 

 

 

 

•în conformitate cu prevederile art. 

1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase 

•discuţie elev-părinte-diriginte 

• în conformitate cu prevederile art. 

1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau  

sustrase 

•discuie elev-părinte-diriginte-director 

Distrugerea intenţionată a bunurilor 

şcolii 

•în conformitate cu prevederile art. 

1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase  

În cazul refuzului de a plati amenda 

,sancţiunea se înlocuieşte cu scăderea 

notei la purtare cu 1 punct 

•discuţie elev-părinte-diriginte-director 

• mustrare scrisă 

•în conformitate cu prevederile art. 

1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase 

•discuţie elev-părinte-diriginte-director 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

 

Distrugerea şi deteriorarea manualelor 

şcolare primite gratuit 

•înlocuirea manualului deteriorat cu un 

exemplar nou, corespunzător disciplinei, 

anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. În caz contrar, elevii vor 

achita contravaloarea manualelor 

respective 

•înlocuirea manualului deteriorat cu un 

exemplar nou, corespunzător disciplinei, 

anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. În caz contrar, elevii vor 

achita contravaloarea manualelor 

respective 

•observaţie individuală 

Ţinută vestimentară indecentă •observaţie individuală • mustrare scrisă 

Distrugerea, modificarea sau 

completarea documentelor şcolare, 

precum cataloage, foi matricole, carnete 

de elev şi orice alte documente din 

aceeaşi categorie 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

Lipsa de respect faţă de personalul 

didactic, auxiliar şi nedidactic al unităţii 

de învăţământ (să aibă comportamente 

jignitoare, indecente, de intimidare, de 

discriminare, şi să manifeste violenţă în 

limbaj şi în comportament) 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• discuţie elev-părinte-diriginte 

• anunţarea Poliţiei de proximitate 

• consiliere 

 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

• anunţarea Poliţiei de proximitate 

• discuţie elev-părinte-diriginte 

• consiliere 
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Manifestarea violenţei în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi  

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•anunţarea Poliţiei de proximitate  

• consiliere 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•anunţarea Poliţiei de proximitate  

• consiliere 

Comportamente şi atitudini ostentative şi 

provocatoare 

• observaţia individuală 

• consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• consiliere 

Implicarea în conflicte verbale •observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte 

• consiliere 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

• consiliere 

Furturile de la colegi sau din patrimoniul 

şcolii 

• recuperarea daunelor 

• mustrare scrisă 

• recuperarea daunelor 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

 

OBS. - Şcoala nu îşi asumă răspunderea pentru dispariţia bunurilor sau a banilor 

elevilor 

Deţinerea sau consumul de droguri, 

substanţe etnobotanice 

•informarea  autorităţilor 

• consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•informarea autorităţilor 

• consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare sub 7 

Fumatul în perimetrul unităţii de 

învăţământ 

 

 

•observaţie individuală 

• consiliere 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

• consiliere 

Deranjarea orei de curs •observaţie individuală 

•discuţii cu elevu 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

Introducerea şi/sau folosinţa în 

perimetrul unităţii de învăţământ a 

oricărui tip de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum muniţie, petarde, 

pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot 

afecta integritatea fizică şi psihică a 

elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•informarea autorităţilor 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

• consiliere 

• sesizarea Comisiei de disciplină 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•informarea autorităţilor 

•discuţii elev-părinte-diriginte 

• consiliere 
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Utilizarea telefoanelor mobile sau a altor 

mijloace audio-video în timpul orelor de 

curs fără acordul cadrului didactic; 

fotografiat, filmat  

• observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

Înregistrarea orei/evenimentelor 

petrecute în spaţiul unităţii de 

învăţământ ( cu telefonul mobil sau cu 

alte mijloace audio-vizuale) si difuzarea 

ei fără acordul cadrului 

didactic/persoanei în cauză 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

 

Difuzarea materialului înregistrate pe internet sau în alte medii constituie circumstanţe agravante 

Lansarea de anunţuri false cu privire la 

amplasarea unor materiale explozive în 

incinta şi perimetrul scolii 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

•consiliere 

•mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

•consiliere 

Părăsirea perimetrului unităţii de 

învăţământ în timpul programului şcolar 

•consemnarea absenţelor nemotivate 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

•consemnarea absenţelor nemotivate 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

Staţionarea fără motive în curtea şcolii 

sau pe coridor după ce se sună de intrare 

la orele de curs 

•observaţie individuală •mustrare scrisă  

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

Nepǎstrarea curǎţeniei în sălile de clasǎ, 

laboratoare, cabinete 

•observaţie individuală •observaţie individuală 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

Postarea fără acordul direcţiunii în 

spaţiul şcolii de afişe, înscrisuri, 

manifeste cu conţinutul denigrator care 

afectează imaginea şcolii, a unui cadru 

didactic, coleg 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

Organizarea şi participarea la acţiuni de 

protest care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care 

afectează frecvenţa la cursuri a elevilor, 

precum şi blocarea căilor de acces în 

spaţiile de învăţământ 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

•sesizarea Poliţiei de proximitate 

Înregistrarea, distribuirea, multiplicarea 

imaginilor din timpul activitӑții online a 

activitӑților educative sau transmiterea 

codului de acces pe platform 

educaționalӑ a școlii altor personae 

strӑine 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 

 

• mustrare scrisă însoţită de scăderea 

notei la purtare 

•discuţii cu elev-diriginte-părinte-

director 
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Notă: Informarea părinţilor este obligatorie în oricare situaţie menţionată anterior 

          Obligaţia de informare a familiei revine dirigintelui 

 

4. 3. Anularea sancţiunii 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele b,c,d dă dovadă de un 

comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală sau pânǎ la încheierea 

semestrului/ anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate 

anula. 

      Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

4.4. Contestarea 

Contestarea sancţiunilor se adresează, de cǎtre pǎrinte, consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, în termen de 5 zile lucrǎtoare de la aplicarea sancţiunii. 

Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de 

învăţământ. 

         

5. Transferul elevilor 

 

5.1. Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Şcolii „G. E Palade‖, 

Ploiesti, urmatǎ de obţinerea avizului consultativ al Consiliului de Administraţie al şcolii de la care 

pleacǎ.  

5.2. Transferul se face în limita efectivelor maxime de elevi de la fiecare clasǎ  (învǎţǎmânt preşcolar 

între 10 si 20 preşcolari, învǎţǎmânt primar între 12 şi 25 elevi, învǎţǎmânt gimnazial între 12 şi 30 

elevi). În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime, 

inspectoratul şcolar poate aproba depǎşirea efectivului maxim.  

5.3. Transferul elevilor şcolii de la o clasǎ paralelǎ la alta, nu se face decât în cazuri excepţionale, cu 

documente justificative, de cǎtre consiliului de administraţie. Transferul se face de la o clasǎ cu un 

efectiv mai mare la una cu efectiv mai mic. Se realizeazǎ în perioada vacanţei intersemestriale sau a 

celei de varǎ.  

5.4. Elevii care frecventeaza cursurile altor şcoli şi doresc să se transfere la Şcoala „G. E Palade‖ 

Ploiesti, dar nu aparţin circumscripţiei şcolare, vor fi admişi, în limita locurilor disponibile, dacǎ au 

obţinut în anul/semestrul şcolar anterior cel putin media 8,50 și nota zece la purtare , respectiv 

calificativul FB în toţi anii şcolari.  

 

 

B. PROFESORI 

 

 

1. Obligaţii ale conducerii şcolii 

 

Prin conducerea şcolii se înţelege: directorul şcolii, directorul adjunct şi Consiliul de administraţie. 
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Conducerea şcolii răspunde în faţa M.E.N. şi a Inspectoratului Şcolar, a colectivului didactic, de 

organizarea judicioasă a întregii activităţi din instituţie, de organizarea ştiinţifică a procesului de 

învăţământ, de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi întreţinerea ei. 

Conducerea şcolii este obligată : 

   - să respecte atribuţiile ce-i revin potrivit Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar în vigoare; 

  -  să organizeze munca colectivului didactic şi a personalului didactic-auxiliar şi nedidactic, 

potrivit legislaţiei în vigoare ; 

               - să stabilească orarul, activităţile profesionale, cultural-artistice şi sportive extraşcolare; 

           -    să organizeze, să îndrume şi să controleze întregul proces instructiv -educativ; 

- să repartizeze judicios sarcinile permanente pe fiecare membru al  colectivului, conform cu 

fişa postului ;  

- să colaboreze în permanenţă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia pǎrinţilor, 

ceilalţi factori implicaţi în desfăşurarea procesului de învăţământ; 

- să examineze, să ia în considerare observaţiile, propunerile şi sugestiile persoanelor 

încadrate în unitate; 

- să asigure păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii; 

- să urmărească, cu ajutorul colectivelor comisiilor metodice, parcurgerea integrală a materiei 

cuprinse în programele şcolare, organizarea şi desfăşurarea etapelor de evaluare sumativă; 

- să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, P.S.I., de circulaţie rutieră. 

 

 

2. Obligaţii ale profesorilor 

 

 

      Personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate în vederea 

realizării sarcinilor ce-i revin în domeniul pregătirii şi educării elevilor. 

Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de rezultatele 

obţinute în instruirea şi educarea elevilor. 

Ei se preocupa de perfecţionarea activităţii didactice şi pedagogice, de amenajarea sǎlilor de clasǎ a 

cabinetelor şi laboratoarelor, precum şi de organizarea diferitelor activităţi cuprinse în calendarul de 

acivitǎţi al clasei/şcolii. 

 

      Cadrele didactice sunt obligate :  

 

- să aplice prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  în vigoare si Statutul Elevului; 

-  să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional; 

- să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării profesionale 

continue; 

- să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială, conform metodologiilor aprobate de 

MEN; acestea vor fi avizate de conducerea şcolii; 
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- să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică unităţii de învăţământ (fişa postului, orar, 

regulament de ordine interioară, etc.); 

- să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev); 

-  să parcurgă integral programa şcolară la toate clasele; 

- să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica de 

prezenţă conţinutul activităţilor desfăşurate; 

- sӑ se conecteze online în timpul orelor desfӑsurate în sala de clasӑ cu elevii care învațӑ în sistem 

hibrid sau cu cei care sunt în diferite categorii de risc și au depus o cerere la secretariat în acest 

sens. Astfel, toți elevii beneficiazӑ de aceleași informații transmise în timpul orelor de cӑtre 

profesor; 

- sӑ își desfӑșoare activitatea conform orarului pe platforma educaționalӑ a școlii în cazul unui 

învӑțӑmânt exclusiv online (scenariul roșu sau alte situații); 

- pe perioada pandemiei sӑ supravegheze elevii pe timpul pauzei în sala de clasӑ pentru a asigura 

distanțarea socialӑ a acestora iar pe cei care merg la toiletӑ sӑ îi supravegheze din fața ușii sӑlii 

de clasӑ 

- să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă; 

- să efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin; 

- să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator); 

- să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările 

elevilor, caietele de teme, etc.; 

- să organizeze ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate slabe şi a 

elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de final); să realizeze pregatirea 

suplimentară a elevilor pentru participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

Acestea se desfӑșoarӑ pe timp de pandemie în aceeași salӑ de clasӑ in care învațӑ elevii cu pӑstrarea 

locului în bancӑ sau online 

- să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare şi să se preocupe de îmbogăţirea 

bazei materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete şi laboratoare, să 

confecţioneze material didactic nou, adecvat programelor şcolare, conform prevederilor planurilor 

manageriale ale catedrelor şi comisiilor metodice; 

- să îmbunătăţească necontenit activitatea de diriginte, organizând şi conducând efectiv activitatea din 

clasa respectivă; 

-   să consemneze în catalog absenţele elevilor; 

             - să verifice zilnic ţinuta elevilor; 

             - să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile stabilite; 

- să nu consume băuturi alcoolice înainte şi în timpul programului şcolar; 

- să nu scoată sub niciun motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii; 

- să asigure transparenţa privind activitatea şcolară, precum şi a documentelor şcolare primare; 
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- să prelucreze elevilor prevederile Regulamentului de ordine interioară, 

            - să urmărească respectarea acestor prevederi, să propună sancţionarea elevilor care înregistrează 

abateri; 

             - notele acordate elevilor vor fi în raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat fiecărui 

obiect de studiu (cel puţin egal cu numǎrul orelor din planul cadru, iar disciplinele cu o ora pe 

saptǎmânǎ cel putin doua note) ; 

-  analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se face cu cel  puţin două săptămâni înainte de 

încheierea semestrului.          

- să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele 

recreativ-educative (vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau organizând excursii, participări la 

manifestaţii culturale, etc. (pe timp de pandemie se respectӑ regulamentele în vigoare) 

- să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi educarea copiilor; 

-  să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii; 

- să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi de propagare a 

ideilor care denigrează poporul român; 

- să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de 

educator; 

- să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogie a 

altor cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ala vieţii personale a acestora;  

- să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, şedinţe cu părinţii, lectorate;  (pe timpul 

pandemiei acestea se efectueazӑ online) 

- să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoala; 

- să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie 

sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător; 

- sǎ întocmeascǎ dosarul pentru desfǎşurarea activitǎţilor extraşcolare atǎt în localitate cât şî în afara 

localitǎţii; 

- să aibă un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora; să aibă 

in permanenţa o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii; 

- să nu fumeze în incinta scolii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice; 

- să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înainte de începerea cursurilor. 

- în cazul absenţei unui profesor, orele acestuia vor fi suplinite colegial (de preferat de aceeaşi 

disciplinǎ sau din aceeaşi arie curricularǎ) sau de cadrele didactice auxiliare; 

- profesorii nu au dreptul să învoiască elevii de la participarea la programul şcolar decât  în vederea 

participǎrii la concursuri şcolare, competiţii sportive, activitǎţi extraşcolare sau la solicitarea scrisǎ a 

pǎrinţilor.  

- pentru învoire se depune o cererea adresata conducerii scolii, cerere ce va fi inregistrata la secretarul sef 

al institutiei şi în care se precizeaza numele persoanei care o înlocuieste. Este de preferat cadru didactic de 

aceeaşi specialitate. În caz contrar se precizeazǎ programul de recuperare  

  În şcoală este interzisă pedeapsa corporală, precum si agresarea verbala, fizica sau emoțională 

a elevilor. 
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Norme privind modul de completare a condicii de prezență 

        Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea zilnicǎ pe care o desfăşoară zilnic 

cadrele didactice. 

Scrierea condicii se realizează de secretariatul şcolii conform orarului aprobat de directorul 

unităţii la începutul anului şcolar. Completarea se va face cu multă grijă, citeţ, fără a se omite ore din 

programul profesorilor, iar directorii vor semna sub ultima rubrică, urmărind tematica consemnată de 

profesor care trebuie să se coreleze cu planificarea calendaristică semestrială. 

Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă pe parcursul zilei în curs. Activitatile de 

pregatire pentru performanta / remediere, activitatile extrascolare, orele de consiliere, cele de pregatire 

pentru activitatea didactica vor fi consemnate în condica de prezenţǎ. 

  Nu se admit ştersături, adăugiri nejustificate, alte semne şi modificări sau semnături ale altor 

persoane în locul celor în cauză. Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt 

consemnate numai de directorii şcolii, care vor opera cu cerneală roşie. 

Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/ săptămânilor. Dacă acestea există, se vor bara sub 

supravegherea directorului unităţii sau de către directorul adjunct. 

Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului sau a directorului adjunct al 

unităţii, care răspund de calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea 

orelor însemnând abatere de la respectarea regulamentului de ordine interioară, a nerespectării 

sarcinilor din fişa postului şi a prevederilor Statutului cadrelor didactice, atrăgând după sine 

sancţionarea prin neplata acestor ore. Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii vor fi neplătite. 

 

3. Obligaţii ale dirigintelui 

 

      Profesorul diriginte răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi. 

      Dirigintele are următoarele obligaţii: 

- să cunoască situaţia familială a elevilor; 

- să consilieze şi să răspundă de toate problemele care se ivesc la nivel de clasă; relaţiile dintre 

diriginte şi elev trebuie să fie deschise; 

   - să ţină legătura permanent cu familiile elevilor, să-i ţină la curent pe părinţi cu întreaga activitate 

şcolară şi extraşcolară a elevilor; 

    - sa convoace consiliul clasei la fiecare sfǎrşit de semestru pentru stabilirea notei la purtare sau de 

câte ori este nevoie, la solicitarea profesorilor clasei; 

    - sǎ aplice sancţiunile propuse de consiliul clasei şi sǎ le aducǎ la cunoştinţǎ  familiei; 

- prezintă în consiliul profesoral materiale scrise în legatură cu situaţii de amânare, privind 

încheierea situaţiei la învătatură sau corigenţă, precum şi abaterile grave ale elevilor, care se 

comunică şi în scris părinţilor; 

- completează numele elevilor şi celelalte date în cataloage şi în carnetul de elev după certificatul de 

naştere al elevilor; 
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- răspunde de corectitudinea mediilor generale; 

- urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage, sesizate de comisia pentru controlul cataloagelor 

sau de conducerea şcolii; 

- numără săptămânal absenţele elevilor şi trimite avertismentele la timp părinţilor acestora; 

- la încheierea cursurilor anului şcolar, dirigintele prezintă clasamentul pe medii; 

- fiecare diriginte prezintă elevilor şi pǎrinţilor, sub semnatură, prevederile Regulamentului 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

- prezintǎ parteneriatul şcoalǎ – familie pǎrinţilor copilului nou venit în instituţie, sub semnatura, în 

doua exemplare: unul rǎmâne la familie, celǎlalt în şcoalǎ; 

- În prima ședințӑ cu pӑrinții de la începutul anului școlar, dirigintele/învӑțӑtorul stabilește cu pӑrinții 

modalitatea de a avea acces elevul la telefon, cu excepția orelor în care profesorul permite folosirea 

acestuia în activitatea didacticӑ: doar la sfârșitul programului, în timpul pauzei mari și la sfârșitul 

programului, sau în fiecare pauzӑ. Se precizeazӑ faptul ca orice legӑturӑ între elev și familia acestuia se 

poate face prin intermediul telefonului școlii sau cu dirigintele/învӑtӑtorul clasei.  

 

 

 

4. Obligaţiile profesorului de serviciu în unitatea şcolară 

 

Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea unităţii şi se desfăşoară zilnic, în două 

schimburi, între orele 7,15  - 19,0. 

Directorul adjunct întocmeşte anual graficul cu profesorii de serviciu pe şcoală. Prezintǎ în 

Consiliul Profesoral la începutul anului şcolar sarcinile profesorului de serviciu iar aceştia semneazǎ 

de luare la cunoştinţǎ. Graficele vor fi afişate în timp util. Obligaţia de a efectua serviciul pe şcoala o 

au toate cadrele didactice ale şcolii. 

 Profesori de serviciu în unitatea şcolară vor fi la:  parter, etaj I, etaj II, etaj III. 

 

Atribuţiile profesorului de serviciu sunt: 

a) Se prezintă cu 15 minute înainte de începerea programului şcolar la director sau la directorul adjunct 

pentru a fi informat asupra evenimentelor/ problemelor deosebite ce se vor desfăşura în ziua în care 

este de serviciu; 

b) Deschide dulapul pentru cataloage la începerea programului, le verifică; 

c) La terminarea programului verificǎ numǎrul cataloagelor şi prezintǎ raportul secretarului de serviciu; 

d) Pentru învǎţǎmântul gimnazial, se prezinta în curtea şcolii cu 10 minute înainte de începerea 

cursurilor şi supravegheazǎ intrarea elevilor în ordine, pe clase. Totodatǎ controlează punctualitatea 

prezentării elevilor la cursuri, ţinuta vestimentară şi ia măsuri regulamentare în cazul constatării unor 

nereguli (noteaza numele elevului, clasa, tipul abaterii şi apoi anunţǎ dirigintele/directorul); 
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e) Supravegheazǎ elevii în pauzǎ acordând o atenţie deosebitǎ zonei cu toaletele şi scara elevilor (cu 

excepția perioadei de pandemiei când vor fi supravegheați de profesorii de la clasӑ, pauzele fiind în 

intervale diferite) 

f) In fiecare pauza intra în sǎlile de clasa pentru a observa starea disciplinarǎ a elevilor cu excepția 

perioadei de pandemiei) 

g) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de problemele conflictuale care apar între 

elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau alte nereguli apărute în şcoală şi 

încearcă rezolvarea lor operativă; pentru faptele deosebite solicită sprijinul conducerii şcolii; 

h) Nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor străine; dă 

îndrumările necesare celor care doresc să ia legătura cu profesorii şcolii sau să se adreseze serviciilor 

de specialitate; 

i) Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a drogurilor 

în şcoală; 

j) Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I. şi de protecţie a mediului; ia 

măsuri operative în caz de necesitate; 

k) Informeaza conducerea şcolii despre  aspectele importante petrecute în timpul efectuării serviciului 

şi propune măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare; 

l) Profesorul de serviciu pe şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere în scopul 

remedierii diverselor probleme ce apar în timpul serviciului său.; 

m) Supravegheazǎ clasele pânǎ la sosirea profesorilor,  

 

 

5.     Sancţiuni disciplinare 

 

       Încalcarea obligaţiilor de serviciu se consideră abateri disciplinare şi se sancţionează. 

       Responsabilii comisiilor metodice sunt obligaţi să ia măsuri în vederea prevenirii abaterilor 

colegilor;. 

       Sacţiunile disciplinare au un rol preventiv. Ele se iau în considerare la stabilirea calificativelor 

anuale. 

       Se consideră abateri disciplinare : 

- absenţe nemotivate de la activităţi, întârzieri; 

- nerespectarea programului zilnic de lucru; 

- încalcarea atribuțiilor de serviciu; 

- neîndeplinirea obligaţiilor din Regulamentul de Ordine interioară, din Regulamentul şcolar, 

din fişa postului cu atribuţiile de serviciu; 

 

 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului personalului didactic, personalului 

didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt (cf. Legii 1/2011 ):  

a) observaţie scrisă;  
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b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare 

şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1—6 luni;  

d) suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, 

de îndrumare şi de control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Se sancţionează cu avertisment: 

- întârzieri nemotivate de mai mult de 2 ori; 

- comportarea necuviincioasă faţă de elevi şi colegi; 

- plecarea de la locul de muncă şi lasarea acestuia în stare necorespunzătoare.                                 

 

     Se sancţioneaza cu diminuare de până la 15% a salariului de baza, pentru : 

- absenţe de o zi nemotivată ; 

- prezentarea în stare de ebrietate ; 

- nerespectarea regulilor de tehnica securitaţii muncii, a normelor P.S.I 

- nesupunerea la controlul medical periodic; 

- lipsa de interes la realizarea planului de şcolarizare, în parcurgerea materiei, la păstrarea 

bazei didactico-materiale a şcolii, în realizarea sarcinilor. 

 

 Desfacerea contractului de muncă se aplică în cazul unor abateri grave, încălcarea repetată a 

obligaţiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare în şcoală. Această sancţiune se stabileşte 

pentru : 

- repetarea abaterilor prevăzute la articolul precedent ; 

- lipsa nemotivată de la serviciu peste 3 zile într-o lună; 

- alte abateri foarte grave. 

 

Decizia de sancţionare se emite de directorul şcolii sau directorul adjunct, iar cel sancţionat poate face 

contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Dacă este cazul, sancţiunea se ridică 

de către emitent. 

Sancţiunile disciplinare se iau în considerare la stabilirea calificativelor anuale. 

 

 

 

C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR ŞI DE ÎNTREŢINERE 

 

 

  Tot personalul este obligat să respecte întocmai ordinea şi disciplina, prevederile legale, dispoziţiile 

MEN, ale Inspectoratului Şcolar şi ale   conducerii şcolii. 

 Personalul angajat este obligat : 

        - să respecte atribuţiile prevăzute Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar în vigoare; 
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- să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de lucru stabilit  prin obligaţiile 

generale de serviciu.  

        Timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel: 

- pentru personalul didactic, conform orarului şi atribuţiilor stabilite de conducerea şcolii ; 

- pentru ceilalţi angajaţi, în conformitate cu atribuţiile speciale prezentate de conducerea şcolii 

la începutul anului şcolar. 

    Personalul didactic semnează în condica de prezenţa aflată în cancelarie (la intrarea la ore), iar 

personalul auxiliar şi personalul de întreţinere în condica de prezenţă aflată la secretariat. 

            Prezenţa la activitate şi respectarea programului de munca stabilit sunt obligatorii. Învoirea de 

la program se acceptă pe baza cererii scrise şi aprobată de conducerea şcolii, iar întârzierea sau absenţa 

de la program se va comunica din timp conducerii, pentru a lua măsurile organizatorice ce se impun. 

Concediile medicale se anunţă la secretariatul şcolii în 24 ore de la obţinere; certificatele medicale se 

depun la secretariatul şcolii în timp de maximum 30 zile de la emitere dar  astfel încât să poată fi luate 

în calculul salariului din luna respectivă (se vor depune până la sfârşitul lunii pentru care au fost 

emise)  

           Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de la 

orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunii. 

Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi 

nu au consemnat absenţele în catalog pentru toţi elevii absenţi, li se va/ vor reţine din salariu ora/ orele 

astfel neefectuate. În astfel de situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată 

durata programului lor. 

    Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura prin 

implicarea de cadre didactice şi elevi  va fi adusă la cunoştinţă conducerii şcolii cu cel puţin 7 zile 

înainte de desfăşurarea evenimentului pentru a obţine avizul dosarului. În caz contrar, toate 

responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectiva. 

      Personalul auxiliar va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările ce-i aparţin în 

conformitate cu atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului. 

      Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea spaţiilor şcolare, a 

curţii şi a instalaţiilor anexe, a împrejurimilor şcolii. 

       Toate persoanele încadrate în muncă vor avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, 

promovând întrajutorarea  cu toţi membrii colectivului. 

 

DISPOZIŢII  FINALE 

 

1. Prezentul Regulament este aprobat de către Consiliul de Administraţie al şcolii. 

2. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se consideră abatere disciplinară şi se 

sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. De respectarea prezentului Regulament de ordine interioara răspunde întreg personalul didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în şcoală. 
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Anexa 1 Contract educaţional şcoalǎ – familie 

 

Anexa 2. Procedurǎ acces în şcoalǎ 

 
Anexa 3 Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă   

Anexa 4. Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce 

necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei 

  

Anexa 5. Nomenclatorul actelor de violenţă   
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ANEXA 1 

                                MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
                      INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA 
              SCOALA GIMNAZIALA “GEORGE EMIL PALADE” PLOIESTI 
                 STR. ALEEA GODEANU NR.4, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA 
  TEL.:0244556602; FAX: 0244556602, E-mail: scoala29ploiesti@yahoo.com 

 

 
                                                                                                                 

 

Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si 
cercetarii nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie 
prezentul 
 

CONTRACT EDUCATIONAL 
 
I. Partile semnatare 
1. Școala Gimnazialӑ “George Emil Palade” Ploieșticu sediul in Ploiești, aleea 
Godeanu nr. 4, ., reprezentata prin director, doamna Tudor Mihaela,  
2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ..............................., parinte/tutore/sustinator 
legal al elevului, cu domiciliul in .................................................................................... 
3. Beneficiarul direct al educatiei, ............................................... elev în cls. ………….. 
II. Scopul contractului 
Scopul prezentului contract este asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului 
de invatamant prin implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia 
beneficiarilor directi ai educatiei. 
III. Drepturile partilor 
Drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in 
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar si in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatii de 
invatamant. 
IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:*) 
1. Unitatea de invatamant se obliga: 
a) sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant; 
b) sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, 
de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de 
invatamant; 
c) sa se asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete 
prevederile legislatiei in vigoare; 
d) sa se asigure ca toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu 
prevederile legislatiei specifice in vigoare; 
e) ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu 
valorile educationale pe care le transmite elevilor, si un comportament responsabil; 
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f) sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educational 
specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu 
aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului; 
g) sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de natura sa 
afecteze imaginea publica a copilului/elevului, viata intima, private si familiala a 
acestuia; 
h) sa se asigure ca personalul din invatamant nu aplica pedepse corporale si nu 
agreseaza verbal sau fizic elevii; 
i) sa se asigure ca personalul didactic evalueaza elevii direct, corect si transparent si 
nu conditioneaza aceasta evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasa de 
obtinerea oricarui tip de avantaje; 
j) sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de 
moralitate si nu pun in niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau 
psihica a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unitatii de invatamant; 
k) sa se asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura 
politica si prozelitism religios. 
2. Parintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are urmatoarele 
obligatii: 
a) asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si ia masuri pentru 
scolarizarea elevului pana la finalizarea studiilor; 
b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea copilului/elevului in unitatea 
de invatamant, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa, 
pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti copii/elevi din 
colectivitate/unitatea de invatamant; 
c) trimite copilul in colectivitate numai daca nu prezinta simptome specific unei 
afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de 
respiratie, diaree, varsaturi, rinoree etc.); 
d) ia legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 
prescolar/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte, cel putin o data 
pe luna, pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului; 
e) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de 
elev; 
f) respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatii de 
invatamant; 
g) prezinta un comportament civilizat in raport cu intregul personal al unitatii de 
invatamant. 
3. Elevul are urmatoarele obligatii: 
a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si 
de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare; 
b) de a frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul 
de stat, particular si confesional autorizat/acreditat; 
c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizata 
de unitatea de invatamant, in cazul elevilor din invatamantul obligatoriu, inscrisi la 
cursuri cu frecventa redusa; 
d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta in unitatea de invatamant; 
e) de a respecta regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, 
regulile de circulatie, normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si 
de stingere a incendiilor, normele de protectie a mediului; 
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f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi 
matricole, documente din portofoliul educational etc.; 
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice 
si mijloace de invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, 
spatii de invatamant etc.); 
h) de a nu aduce sau difuza in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul 
lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care 
cultiva violenta si intoleranta; 
i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest altfel decat este prevazut in Statutul 
elevului; 
j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, droguri, 
substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari; 
k) de a nu introduce si/sau a face uz, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice 
tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, 
brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 
prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai 
educatiei si a personalului unitatii de invatamant; 
l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament 
fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod 
imaginea publica a acestora; 
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenta in unitatea de invatamant si in 
proximitatea acesteia; 
o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor fara 
avizul profesorului de serviciu sau al invatatorului/institutorului/profesorului pentru 
invatamantul primar/profesorului diriginte. 
V. Durata contractului 
Prezentul contract se incheie, pe durata școlarizӑrii elevul;ui în unitatea de 
învӑțӑmânt. 
VI. Alte clauze 
Vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 
educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
Incheiat astazi, ..................., in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte. 
 
 
 
Unitatea scolara,                                            Beneficiar indirect**), 
.......................                                               pӑrinte, ........................................ 
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PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2020/2021 PRECUM ȘI ACCESUL ELEVILOR, PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, 

NEDIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ PRIN RESPECTAREA MĂSURILE DE PREVENIRE A 

ÎMBOLNĂVIRII CU SARS-COV-2 

 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Burlan Aurelia  

Contescu Daniela  

director adjunct; membru CA 

prof, inv. primar; membru CA 

  

08.09.2020  

1.2. Verificat  Gheorghe Diana  responsabil CEAC 09.09.2020  

1.3 Aprobat  Tudor Mihaela  director, președinte CA 10.09.2020  

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

 

  

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 

 

Componenta 

revizuită 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei ediţiei 

1 2 3 4 
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2.1. Ediţia 1 x x 10.09.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment 

 

Funcţia 
Nume şi 

prenume 
Data primirii 

       

Semnatura 

3.1. Informare Toate 

compartimentele/ 

comisiile/catedrele 

metodice, în 

conformitate cu 

organigrama instituţiei 

în vigoare 2019-2020 

 

Director 

Responsabili 

compartiment

e/catedre/com

isii metodice 

Tudor Mihaela 10.09.2020  

Burlan Aurelia 

Responsabil SCIM 

10.09.2020  

Popa Violeta 

Compartiment 

didactic-auxiliar 

11.09.2020  

Ghiorlan 

Constanta 

Administrator 

financiar 

11.09.2020  

Stoica Daniela 

Administrator 

patrimoniu 

11.09.2020  

Burlan Aurelia 

Responsabil 

gestionare site 

unitate de 

învăţământ 

11.09.2020  

3.2.  Informare management,  difuzare 11.09.2020  
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/Aplicare personal didactic, 

didactic auxiliar, 

nedidactic, 

secretariat, 

contabilitate, 

bibliotecă, elevi 

electronică 

3.3. Evidenţă Comisia de 

monitorizare 

responsabil Burlan Aurelia 11.09.2020  

3.4. Arhivare Secretar 

 

responsabil  11.09.2020  

 

 

 

4. SCOPUL PROCEDURII  

4.1 Prezenta procedură reglementează organizarea activităților didactice din Școala Gimnazială ”G.E. PALADE” 

Ploiești, la început de an școlar 2020-2021 precum și accesul elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic în unitatea școlară prin respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2,  conform 

Ordinul nr. 4220/769/2020, abrogat și înlocuit cu Ordinul nr. 4267/2020 și a  Ordinului nr. 5487/1494/2020 ın̂ 

unitățile/instituțiile de ın̂vățământ, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 1 septembrie 2020 

 

4.2. Scopul acestei proceduri este de a se evidenţia modul în care se organizează şi desfăşoară 

activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale ,,George Emil Palade”, Ploiești, în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2   în anul școlar 2020/2021. 

4.3. Asigurarea unui cadru, clar, reglementat, prin care se stabilesc modalităţile de desfășurare a 

activității, a circuitului de intrare-ieșire, precum și a modului în care se va realiza 

dezinfecţia/igenizarea unităţii de învăţământ.  

 

 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

5.1 Procedura va fi aplicată pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si̦ combatere a ım̂bolnav̆irilor  cu 

SARS-CoV-2 din cadrul Școlii Gimnaziale “George Emil Palade” Ploiești și se aplică tuturor elevilor  înscriși în 

anul școlar 2020-2021 personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitate care au acces în unitaea 

școlară mai sus menționată. 

 

5.2. La aplicarea Procedurii participă Consiliul de Administraţie al scolii, Consiliul Diriginţilor, 
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secretariatul, elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

5.3 Se aduce la cunoștință în cel mai scurt timp întregului personal şcolii și tuturor colectivelor de elevi 

implicaţi.  

 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  
 - Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2 

 - Ordinul nr. 4220/769/2020, abrogat și înlocuit cu  Ordinul nr. 4267/2020 pentru stabilirea unor măsuri 

de prevenire și combatere a ım̂bolnăvirilor cu SARS -CoV-2 ın̂ unitățile /instituțiile de ın̂vățământ , art. 9 ,lit. 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) j),k),l),m),n),o),p)q),r). 

- art. 83 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- ORDIN Nr. 5.447/ 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizaresi functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar 

- art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 art. 15 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării și  art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 

- Hotărârea CJSU –PH  nr.46/09.09.2020 cu privire la adoptarea scenariilor în unitățile școlare. 

 

OBLIGATIVITATEA ACTUALIZĂRII PREZENTULUI DOCUMENT LA NOUTĂŢILE 

LEGISLATIVE APĂRUTE PE PARCURS 

 

7.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI, REFERINȚE 

7.1. Definiţii 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură formalizată Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, 

atribuţiei sau sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic.. 

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor 

compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 
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7.2 Abrevieri 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. PS Procedură de sistem 

3. Ah. Arhivare 

4. E. Elaborare 

5. V. Verificare 

6. A. Aprobare 

7. Ap. Aplicare 

8. CA Consiliu de Administraţie 

9. CEAC Comisia de evaluare și asigurare a calităţii 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau 

un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente dintr-o entitate publică. 

2. Compartiment departament / serviciu / birou. 

3.  Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4. Activitate procedurabilă Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de 

muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care 

se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea 

îndeplinirii, în condiţii de regularitate eficacitate, economicitate şi 

eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice 

5. Ĩnvăţare online Învățarea prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de 

comunicare, în perioada suspendării cursurilor 

6. Personal didactic Persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia şi 

educaţia, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, cu o 

conduită morală conformă deontologiei profesionale şi apte din punct 

de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. 

6. SARS-CoV-2 Virusul SARS-CoV-2 determină, din punct de vedere clinic, o infecție 

respiratorie numită COVID-19 (Coronavirus infectious disease – 2019) 
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10. ISJ PH Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

11. SCIM Sistemul de control intern managerial 

12. DSP Direcţia de Sănătate Publică 

 

 

7.3. Referințe informative 

Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea 

sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, III. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/ 

instituțiilor de învățământ, art. 10-17. 

 Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a ım̂bolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 ın̂ unitățile/instituțiile de ın̂vățământ, art. 9 ,lit. a),b),c),d),e),f),g),h),i) j),k),l),m),n),o),p)q),r). 

 

7.4. Perioada de aplicare a procedurii 

Prezenta procedură se aplică la începutul anului școlar 2020-2021, în contextul epidemiologic al 
infecției  cu virusul SARS-CoV-2 

 

 8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 8.1. Generalități 

Prezenta procedură operațională  are rolul de a descrie modalităţile de lucru concrete şi succesiunea 

raţională a etapelor care trebuie urmate pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

ı̂mbolnăvirilor cu SARS -CoV-2 ı̂n unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială ,,George Emil Palade,, 

Ploiești. 

 

8.2.  DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

8.2.a.  Precizări generale, în baza  Ordinului M.E.C. – M.S. nr. 5487/1494/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitatile/institutiile de 

invatamant preuniversitar: 

- Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, vor aproba o procedură 

proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activității elevilor, propriul circuit de intrare 
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și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se 

va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ. 

8.2. b.  Organizarea activitǎţii elevilor de la Şcoala Gimnazială ,,George Emil Palade,, Ploiești în 

perioada 14 sept. 2020 – 15 iunie 2021  

 

8.3. Participarea elevilor la  activitățile didactice desfășurate în Școala Gimnazială ”G. E. Palade” 

Ploiești,  în anul școlar 2020-2021: 

 Conform Hotărârii CJSU – PH nr. 46/09.09.2020,  în  Şcoala Gimnazială ,,George 

Emil Palade, Ploiești, activitățile didactice se desfășoară conform SCENARIULUI 2 – GALBEN -

Participarea zilnică a tuturor  elevilor din clasele I-IV, a VIII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor 

normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase 

de gimnaziu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 

 Durata orei  de curs 30 minute, pauza 10 minute pentru ciclul primar   

 Durata orei  de curs 50 minute, pauza 10 minute pentru ciclul gimnazial  

 In intervalul 10.10-11.10  activitate de dezinfecție între cele două schimburi pentru 

ciclul primar și  13.10-14.10 ciclul gimnazial  ANEXA 1 - Program şcolar în sǎptǎmâna 14-18 

septembrie 2020 (avizat de CJSUP – Hotǎrârea nr. 46/ 09.09.2020)  

 

  

A. DISTRIBUIREA ELEVILOR ÎN SǍLILE DE CLASǍ  -  în baza  Ordinului M.E.C. – M.S. nr. 

5487/1494/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar.     

 

Art. 1. Elevii ciclului primar sunt repartizaţi în două serii  în sǎlile de clasǎ, aşezaţi  astfel încât sǎ se 

pǎstreze distanţa de  minim 1 metru fațӑ de ceilalţi colegi (în faţǎ/spate/stânga/dreapta), elevii 

claselor a VIII-a A,B,C și a V-a D, a VII-a B și C vor fi prezenți fizic zilnic, într-o singură serie. Clasele a 

VI-a A, B, C, D, aVII -a A și D vor alterna învățarea online cu prezența fizică; 

Art. 2. Elevii îşi vor pǎstra atât sala de clasǎ, cât şi locul în bancǎ pe parcursul anului 

școlar/pandemiei; 

Art. 3. Diagrama ce indicǎ locul fiecǎrui elev (Oglinda clasei) va fi transmisǎ prin intermediul 

profesorilor diriginţi/învățătorilor şi postatǎ pe site-ul şcolii până la data de 16 sept. (ANEXA 3) 

Art. 5. Diagrama va fi afişatǎ şi pe uşa sǎlii de clasă pentru a fi vizualizatǎ înainte de intrare; 
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Art. 6. Poziţia locului din diagramǎ corespunde cu numǎrul de pe listǎ şi cu numǎrul înscris pe 

eticheta de pe bancǎ. 

Art. 7 Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei 

clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 

sală de clasă― 

B.  DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN ȘCOALĂ 

♦ Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

 

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (ANEXA 2) 

Art.1 Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de 

către fiecare cadru didactic din respectiva unitate; 

Art.2 Distanțarea fizică va fi menținută la intrare prin indicatoare vizibile și ușor de înțeles: 

panouri, marcaje aplicate pe sol, săgeți;  

Art.3 Se va intra eșalonat, la intervale orare stabilite în funcție de zona clădirii (etaj, aripă etc.), 

prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi și cu respectarea distanțării fizice a 

persoanelor care intră în instituția de învățământ; 

Art.4 Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute 

deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

Art.5 Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

Art.6 Elevii își vor dezinfecta mâinile la intrarea în școală și în sala de clasă, apoi vor merge 

direct în sălile de clasă - la intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate 

dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția 

frecventă. 

Art.7 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.  

     ♦ circuitul elevilor în unitate 



                                                                                                                  
                                                                                                                

                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ G. E. PALADE PLOIESTI__________________ 

38 
 

 Art. 8. Se va face urmǎrind marcajele care asigură distanţa de cel puțin 1m între persoane (galben – 

intrare; roșu – ieșire), atât în curtea şcolii cât şi în interiorul unităţii de învăţământ.  

Circuitul de intrare 

Art.9. Elevii intrǎ, conform programǎrii, pe poarta a treia (poarta mare teren sport) și se așază în 

dreptul marcajelor din curtea școlii, respectând clasa și distanțarea indicate de marcaje, apoi se 

îndreaptă către uşa de intrare a elevilor (ușa a doua), fiind supravegheaţi de cӑtre cadrele didactice 

repartizate.Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie 

asigurată distanțarea fizică. ; 

Art.10. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact, dar cu 

aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu. Ușile claselor vor fi menținute deschise până la 

sosirea tuturor elevilor. 

Art.11. Deplasarea cǎtre sǎlile de clasǎ se va face pe ,,scara elevilor,, sub supravegherea cadrelor 

didactice. 

Art.12. În sala de clasă, fiecare elev se va așeza în banca ce are inscripţionat numǎrul corespunzǎtor 

numelui său, respectând ordinea de pe listǎ, de la geam la perete. Fiecare elev îşi pǎstreazǎ locul, după 

aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

Art.13. Va fi păstrată componența grupelor/claselor,elevul putând schimba clasa/grupa pe perioada 

semestrului doar în situații justificate.  

Art.14. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

Art.15. Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei 

clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 

sală de clasă―; 

Circuitul de ieșire:  

Art.16 După finalizarea orelor, elevii, sub supravegherea cadrelor didactice repartizate pe hol, ies din 

clasă, la un interval minim de timp care sǎ le asigure distanţa de cel puțin 1m faţǎ de colegul din faţǎ.  

Art.17 Elevii ale căror săli de curs se află la etaj, coboarǎ ,,pe scara profesorilor” către ușa a treia 

(ușa care asigură accesul spre terenul de sport). Elevii ale căror săli de clasă se află la parter se 

îndreaptă, urmărind marcajele către ușa a treia. 

Art.18  Înainte de  ieşire, elevii se dezinfectează pe mâini și se deplasează către domiciliu. 
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Art.19 Ieşirea din curtea şcolii se face pe ,,poarta mare” , cu pǎstrarea permanentǎ a distanţǎrii 

sociale, conform marcajelor; 

♦ circuitul cadrelor didactice, personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic în unitate se va face 

pǎstrând permanent distanţarea socialǎ.  

Art.20 Se va face urmǎrind marcajele (galben – intrare, roșu – ieșire).  

Art.21  Intrarea personalului se face pe  poarta a treia (teren sport) şi apoi pe uşa elevilor. Personalul 

sosește în unitatea de învăţământ cu cel puțin 10 minute înainte de ora programată pentru intrare. 

Art.22 Personalul se dezinfecteazǎ pe mâini după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de curs și 

ori de câte ori este necesar 

Art.23 personalul poartă permanent mascǎ de protecţie pe tot parcursul activităţilor desfășurate în 

unitatea de învăţământ. 

Art.24  Deplasarea la etaj  se face pe ,,scara elevilor”, iar coborârea se face pe ,,scara profesorilor”. 

Art. 25  Ieșirea se face pe ușa a treia (spre terenul de sport). 

Art.26  Ĩn situaţia în care un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic observă că un elev prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, va anunța părinții ,  

cadrele medicale ș i  va aplica protocolul de izolare  

  

b)  Organizarea sălilor de clasă (ANEXA 3) 

Art.27  Mobilierul va fi dispus astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi; 

Art.28  Se va stabili modul de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii 

clasei) Anexa 3; 

Art.29 Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu fie blocat accesul în 

sala de clasă. 

Art.30 Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada 

semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi 

evitat; 
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Art.31 Locurile din clasă vor fi fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 

locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

Art.32 Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil și  interzis schimbul de obiecte personale; 

Art.33 Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei prin stabilirea unui sens de circulație în 

interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

Art.34 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 

Art.35 Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare și vor fi evitate experimentele practice 

care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi 

Art.36 Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de 

curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ. 

Art.37 Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării 

măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 

c) Organizarea grupurilor sanitare (ANEXA 5) 

Art.38 Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea 

aglomerării în interiorul grupului sanitar); elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la 

toaletă; 

Art.39 Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-

și spele mâinile (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; precum și prezența prosoapelor 

de hârtie de unică folosință; 

Art.40 Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât 

să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică 

folosință etc.); 

Art.41 Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod 

frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție) și se vor afișa materiale de informare (postere) 

privind igiena corectă. (Anexa 5) 

d) Organizarea cancelariei 

Art.42 Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:– la intrarea în 

cancelarie;– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 
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Art.43 Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane; 

e) Organizarea curții școlii 

Art.44 Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi 

dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de 

învățământ; 

Art.45 Curtea școlii va fi organizată astfel încât să se păstreze distanțarea fizică, va fi măturată și spălată 

cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor. 

 

♦ organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor  

Art.46 Intervalele aferente recreațiilor vor fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte 

evitându-se crearea de grupuri de elevi din clase diferite și vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor 

de către cadrele didactice; 

Art.47 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc 

mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici 

activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror 

suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; (ANEXA 4) 

Art.48 Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor 

marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare 

adaptată; 

Art.49 Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

Art.50 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

 

♦ organizarea activităților sportive 

 Art.51 Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

 Art.52 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
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 Art.53 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în 

care portul măștii nu este indicat; 

 Art.54 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității 

să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

Art.55 La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu 

un dezinfectant pe bază de alcool; 

Art.56 Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă 

de elevi; 

♦ Monitorizarea prezenței: 

Art.57 La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. 

Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de 

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

 

♦ asigurarea materialelor sanitare și a condiţiilor de  siguranţă 

Art. 58 La  intrarea  în  unitatea  de  învăţământ  vor  fi  asigurate  materiale  și  echipamente  de  

protecţie  (covorașe dezinfectante, măști de protecție -de rezervă, substanţe dezinfectante pentru mâini 

etc.). 

Art. 59   Ĩn toate spaţiile în care se vor desfășura activităţi cu elevii vor fi afișate mesaje de 

informare cu privire  lla normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

Art. 60 Elevii,  personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic trebuie să respecte regulile de 

distanţare socială și igienă. În prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de 

către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-

CoV-2.  (ANEXA 4) 

Art. 61 La intrarea în clădirea unităţii de învăţământ, elevii, personalul didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic au obligaţia să-și dezinfecteze încălţămintea prin ștergere pe covorul cu soluţie dezinfectantă. 

Art. 62 Elevii,  personalul didactic, didactic  auxiliar și nedidactic vor purta  mască de protecție pe  

toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun. 

Art.63 Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală), 

intrările/ieșirile vor fi dezinfectate regulat cu  substanţe  biocide  pe  bază  de  clor  sau  alcool,  în  mod  
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obligatoriu  între  schimburi  (dacă  este  cazul) și   la finalizarea programului. 

Art.64 Unitatea de învăţământ asigură săpun, prosoape de hârtie, hârtie igienicǎ, dispensere cu 

dezinfectant pentru mâini, care vor fi încărcate permanent.  

Art. 65  Ĩn sălile de curs vor fi exista dispensere cu dezinfectant. 

Art.66 Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe măsurilor de distanțare fizică dintre 

elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  

Art. 67 Elevii și personalul au obligaţia să respecte regulile de conduită impuse de prezenta 

procedură. 

 Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți 

privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2a)  

Art.68  Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de 

sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații 

privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, 

tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă 

a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare. 

Art.69 Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 

respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în 

vederea aplicării protocolului de izolare. 

 Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți 

privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2  (ANEXA 4, 6) 

Art.70 Părinţii instruiesc copiii cu privire la importanţa respectării regulilor de conduită în contextul 

actual și răspund pentru siguranţa copiilor pe traseul de la domiciliu către unitatea de învăţământ și 

retur. (ANEXA 6) 

Art.71 Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

Art.72 Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în 

clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii. 
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Art.73 Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea 

identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 

colectivitate 

Art.74 Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în 

următoarele situații:• elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;• elevul a 

fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;• elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-

CoV-2 și se află în carantină. 

 Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la 

risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități 

Art.75 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii; 

Art.76 Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și 

recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, 

reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului 

educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. Respectarea măsurilor de protecție și cele de 

igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli 

cronice 

Art.77 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o 

evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare 

cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu 

acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. 

Art.78 Pentru cei care nu pot reveni la școală, se va proceda la conectarea online pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță. 

 

9. RESPONSABILITĂŢI 

9.1 Cadrele didactice din unitate  vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de 

distanțare fizică dintre elevi  și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.                                                                                                                                               
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Aceste compartimente asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii şi ducerea la bun sfârşit,  

în conformitate cu prevederile documentelor legislative in vigoare, a activităţii pe durata pandemiei, în 

anul școlar  2020/2021 . 

9.2 . Comunicarea cu autorităṭile publice 

 Conducerea unității/instituției de învățământ desemnează o persoană cu atribuții în menținerea 

legăturii permanente cu Direcția de Sănătate Publică Prahova. 

 

10. MONITORIZAREA PROCEDURII 

 Măsurile de protecție realizate de unitatea de învățământ; 
 Programul zilnic; 
 Componența grupelor; 
 Locația/sala de clasă; 
 Stabilește programul/orarul de pregătire. 
 Comunică programul/orarul tuturor părinților care si-au dat acordul pentru participarea copiilor la pregătire. 
 Stabilește componența grupelor de pregătire. 
 Asigură marcarea/semnalizarea traseelor de intrare și ieșire. 
 Monitorizează curățarea și dezinfectarea pardoselii și a mobilierul 

Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii, managerii unităţii de 

învăţământ, CA. 

Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificări organizatorice sau alte 

reglementari cu caracter general sau intern care fac obiectul acestei proceduri. 

 

11.  CUPRINS 

Numărul 

componentei 

procedurii 

operaṭionale 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediṭiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediṭiei procedurii operaṭionale 

1 

2.  Situaṭia ediṭiilor și a reviziilor în cadrul ediṭiilor procedurii 

operaṭionale  

1 

3.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediṭia sau, după, caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaṭionale 

1 

4.  Scopul procedurii operaṭionale 2 

5.  Domeniul de aplicare a procedurii operaṭionale 3 
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6.  Documentele de referinṭă aplicabile activităṭii procedurale 3 

7.   Definiṭii și abrevieri ale termenilor utilizaṭi în procedura operaṭională 4 

8.  Descrierea procedurii operaṭionale 6-16 

9.  Responsabilități 16 

10.  Monitorizarea procedurii 17 

11.  Cuprins 17 

12.  Anexe, înregistrări, arhivări 18-29 

 

 

 

 

12. ANEXE, FORMULARE, ÎNREGISTRĂRI  

Documentele justificative: 

Ordinul M.E.C. – M.S. nr.5487/1494/31.08.2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si 

combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar;    

 

 Anexe                                                                                                                                              

 Listele cu elevii repartizati pe sǎlile de clasǎ - oglinda clasei; 

 Accesul elevilor în unitatea de învațământ an școlar 2020 - 2021 / Program intrare elevi în 

școalӑ An școlar 2020 - 2021 

 Proces verbal de instruirea elevilor în contextul pandemiei generate de COVID-19 

 Program şcolar în sǎptǎmâna 14-18 septembrie 2020  

 Sfaturi utile pentru pǎrinţi 
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ANEXA 1 

An şcolar 2020 – 2021 

Program şcolar în sǎptǎmâna 14-18 septembrie 2020 (avizat de CJSUP – 

Hotǎrârea nr. 46/ 09.09.2020) 

Programul şcolar a fost stabilit în acord cu mǎsurile de organizare în unitatea de învǎţǎmânt, în condiţii de 

siguranţǎ epidemiologicǎ, pentru prevenirea îmbolnǎvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

I) Învǎţǎmânt primar:  

- clasele vor învǎţa in douǎ schimburi 

- prezenţǎ fizicǎ la şcoalǎ - 100% 

- pauzele se vor acorda decalat 

Schimbul I Schimbul al II-lea 

Ora 1 7,40 – 8,20 Ora 1 11,10 – 11,50 

Ora 2 8,20 – 9,00 Ora 2 11,50 – 12,30  
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Ora 3 9,00 – 9,40 Ora 3 12,30 – 13,10 

Ora 4 9,40 – 10,10/10,20 Ora 4 13,10 – 13,40/13,50 

Ora 5 10,20 – 10,50 Ora 5 13,50 – 14,20/14,30 

  Ora 6 14,30 – 15,00 

Observaţie: 

 În ziua în care elevii de clasa a IV-a au 5 ore, schimbul I va termina programul şcolar  la 

ora 10,50,  iar schimbul al II-lea va începe programul şcolar la 11,50 şi va termina la 15,00. 

II) Învǎţǎmânt gimnazial: 

-  Prezenţǎ fizicǎ la şcoalǎ de 100%: VIII A, VIII B, VIII C, VII B, VII C, V D 

- Prezenţǎ fizicǎ la şcoalǎ de 50%, online 50%: VA, V B, V C, VI A, VI B, VI C, VI D, VII A, VII 

D 

- pauzele se vor acorda decalat 

Schimbul I 

Clasele: VIII A, VIII B, VIII C, VA, V B, V C 

Schimbul II 

Clasele: V D, VI A, VI B, VI C, VI D, 

VII A, VII B, VII C, VII D  

Ora 1 7,30 – 8,20 Ora 1 13,20 – 14,10 

Ora 2 8,20 – 9,10 Ora 2 14,10 – 15,00 

Ora 3 9,10 – 10,00 Ora 3 15,00 – 15,50 

Ora 4 10,00 – 10,50 Ora 4 15,50 – 16,40 

Ora 5 10,50 – 11,40 Ora 5 16,40 -17,30 

Ora 6 11,40 – 12,20/12,30 Ora 6 17,30 – 18,10 

Ora 7 12,30 – 13,10   

Observaţie: În ziua în care elevii de clasa a VIII-a au 7 ore, schimbul I va  termina programul 

şcolar la ora 13,10 iar schimbul al II-lea va începe programul şcolar la 14,10. 

 

 

ANEXA 2 
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ACCESUL ELEVILOR ÎN UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT AN ȘCOLAR 2020 - 2021 

 

(Extras din Procedura de acces în unitatea Școlii Gimnaziale ―G. E. Palade‖ ) 

 

 Clasele de învӑțӑmânt preșcolar,  Pregӑtitoare C și Pregӑtitoare D vor intra pe poarta de la 

clӑdirea grӑdiniței (fosta Grӑdinițӑ 50) urmând sӑgețile galbene și respectând  ora de intrare 

stabilitӑ; 

 Clasele de la învӑțӑmântul primar (excepție PC, PD) și gimnazial vor intra pe poarta mare ( 

terenul de sport) urmând sӑgețile galbene de la numӑrul sӑlii de clasӑ corespunzӑtoare. La 

capӑtul terenului de baschet se opresc la distanțӑ de 1 metru, conform marcajelor. Vor porni 

cӑtre sala de clasӑ însoțiti de cadrul didactic de la prima orӑ din program;  

 

 Intrarea în școalӑ se face pe ușa elevilor (intrarea a doua), se dezinfecteazӑ  mâinile și se 

merge cӑtre sala de clasӑ urmând sӑgețile galbene, pe scara elevilor. Pe timpul deplasӑrii se 

pӑstreazӑ distanțarea de cel putin un metru; 

 

 Înainte de intrarea în sala de clasӑ, fiecare elev își dezinfecteazӑ mâinile și, conform oglinzii 

clasei, se așeazӑ în bancӑ; 

 

 Ieșirea de la ore se face urmând sӑgețile roșii, pe scara profesorilor, și apoi pe ușa cӑtre 

terenul de sport (ieșirea a treia), cu pӑstrarea distanțӑrii sociale. 

 

 

Program intrare elevi în școalӑ  

An școlar 2020 - 2021 

Schimbul I: 

–  clasele a VIII-a: 7,20 

- Clasele a V-a A, a V-a B, a V-a C: 7,25/8,15 (în funcție de orar) 

- Clasele a IV-a și a III-a : 7,30 

- Clasele a II-a și I: 7,35 

- Clasele Pregӑtitoare: 7,40  

Schimbul al II-lea: 

A) Clasele de învӑțӑmânt primar: 

- Clasele a IV-a 11,00 / 11,40 (în ziua în care au 5 ore):  

- Clasele a III-a: 11,00 
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- Clasele a II-a și I: 11,05 

- Clasele pregӑtitoare: 11,10 

B) Clasele de gimnaziu: 

- Clasele VD și a VI-a: 13,10 / 14,00(în funcție de orar) 

- Clasele a VII-a: 13,15 / 14,05(în funcție de orar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  3 

OGLINDA CLASEI 

SALA NR ….. 
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     9 

    4 

     8 

    3 

    10 

    13 

    14 

    15 
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                                            7.                                                                            15. 

ANEXA 4 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 

Proces verbal de instruirea elevilor în contextul pandemiei generate de COVID-19, 

     7 

    2 

    6     1 

 

Uşa Catedra 

    11 

    12 
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conform Ordinului comun nr. 5.487/1.494/2020, din 04.09.2020 (data publicării), 

precum și al Ghidului DSU, oferit de Platforma fiipregătit.ro 

Instruirea periodică a elevilor 

 

În prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în 

vederea respectării măsurilor de protecțieși prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2: 

 

 Poartă corect masca de protecție (peste nas și gură) în spațiile publice închise, spațiile 

comerciale și transportul în comun; 

 Respectă regulile de distanţare fizică (de cel puțin 1 metru); 

 Urmeazǎ traseele marcate în incinta şcolii: sǎgeţile galbene pentru intrare, cele roşii pentru 

ieşire; 

 Evită zonele aglomerate, grupurile mari de persoane; 

 Spală-te des pe mâini cu apă şi săpun, timp de 20 de secunde sau folosește dezinfectant; 

 Dezinfectează obiectele sau suprafeţele utilizate des sau atinse de mai multe persoane; 

 Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască; 

 Verifică masca să fie fără rupturi/găuri; 

 Identifică corect partea de sus, care trebuie să aibă bandă metalică sau margine tare; 

 Pune masca cu partea colorată spre exterior; 

 Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 

 Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței; 

 Evită să atingi masca și fața; 

 Scoate masca, apucând-o de barete; 

 După folosire, aruncă masca la un coș cu capac; 

 Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca; 

 Folosește, pe cât posibil, mască uscată sau fără rupturi; 

 Păstrează masca la gură și peste nas atunci când vorbești; 

 Masca este DOAR pentru folosul individual; 

 Evită să îți atingi ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate; 

 Acoperă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosește aplica cotului, în cazul în 

care se întâmplă să strănuți sau să tușești,apoi aruncă batista utilizată la un coș cu capac; 

 Solicită consult de specialitate dacă prezinți simptome precum: febră, tuse sau dificultăți la 

respirație, etc.; 

 Discută cu profesorii, diriginții, cadrele școlii dacă ai întrebări sau griji. 
 

În unitatea noastră (clase, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, 

postere/pliante cu informații în acest sens. 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
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Data instruirii: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI SEMNĂTURA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

Diriginte, 
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Mӑsuri de prevenire a infecției cu 

 SARS-CoV-2 

AȘA DA: 

 Spalӑ-te/dezinfecteazӑ-te pe mâini înainte de a pune mana pe 

masca; 

 Verificӑ masca sӑ nu aibӑ rupturi sau gӑuri; 

 Identificӑ partea de sus cu banda metalicӑ sau marginea  tare; 

 Pune masca cu partea coloratӑ spre  exterior; 

 Așeazӑ banda metalicӑ sau marginea tare deasupra nasului; 

 Acoperӑ nasul, gura si bӑrbia; 

 Potrivește masca pe  fațӑ fӑrӑ a lӑsa spații libere pe lateralele 

fetei; 

 Evitӑ sӑ atingi masca; 

 Scoate masca apucând-o de barete; 

 Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți; 

 Dupӑ folosire aruncӑ imediat masca într-un coș cu capac; 

 Spalӑ-te/dezinfecteazӑ-te pe mâini  dupӑ ce arunci masca; 

 

 

 

 

 

  

 

Mӑsuri de prevenire a infecției cu 

 SARS-CoV-2 

AȘA NU: 
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 Nu folosi  o  masca ruptӑ sau umedӑ; 

 Nu purta masca  doar  peste  gurӑ sau sub bӑrbie; 

 Nu purta o mascӑ prea largӑ; 

 Nu atinge partea  din fața a mӑștii; 

 Nu scoate masca pentru  a  vorbi cu cineva sau pentru  a  face 

altceva ce necesitӑ reatingerea  mӑștii; 

 Nu-ți lӑsa masca  la îndemâna altor persoane; 

 Nu refolosi masca; 

 Nu  schimba masca  cu  altӑ persoanӑ; 

 Evitați sӑ vӑ atingeți  ochii, nasul  și gura cu mâinile 

neigienizate. Acoperiți și gura și nasul cu o batistӑ de unicӑ 

folosințӑ sau folosiți cotul îndoit  în  cazul  în care strӑnutați 

sau tușiți. Dupӑ aceea aruncați batista utilizatӑ. 

 Curațați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent 

folosind șervețele/lavete/produse biocide/virucide; 

 Solicitați consult de specialitate dacӑ prezentați simptome 

precum febrӑ, tuse sau dificultӑți la respirație sau orice altӑ 

simptomatologie  de boalӑ. 

 Discutați cu profesorii dacӑ aveți întrebӑri sau griji. 

 

 

 

 

ANEXA 5 

 

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de 

învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării 
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ANEXA 6 

SFATURI UTILE PENTRU PǍRINŢI 

(extras din Ordin comun al MEC nr. 5487/31.08.2020 şi MS nr. 1494/31 august 

2020 pentru aprobarea mǎsurilor de organizare a activitǎţii în condiţii de 

siguranţǎ epidemiologicǎ pentru prevenirea îmbolnǎvirilor cu virusul SARS-

CoV-2) 

 

 

 Vorbiti cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar si pe cei 

din jur impotriva infectiei cu noul coronavirus; 

 Explicati-i copilului ca, desi scoala se redeschide, viata de zi cu zi nu va 

fi la fel ca inainte, deoarece trebuie sa avem grija de noi si sa evitam 

raspandirea infectiei; 

 Acordati atentie starii mentale a copilului si discutati cu el despre orice 

modificari ale starii lui emotionale; 

 Invatati-va copilul sa se spele pe maini corespunzator: atunci cand 

ajunge la scoala, cand se intoarce acasa, inainte   si dupa servirea 

mesei, inainte si dupa utilizarea toaletei si ori de  cate ori este necesar; 

 Vorbiţi cu copilul despre cum respectǎm sfaturile generale cu privire la 

o igienǎ corespunzǎtoare şi la pǎstrarea distanţei 

 Invatati-va copilul cum sa poarte corect masca de protectie si explicati-i 

importanta si necesitatea purtarii acesteia 
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 Sfatuiti-va copilul sa nu consume in comun mancarea sau bauturile si 

sa nu schimbe cu alti elevi obiectele de folosinta persoanala (telefon, 

tablete, instrumente de scris, jucarii). Nu oferiti nimic de mancat sau 

de baut intregii grupe/ clase la ziua de nastere sau cu alte ocazii; 

 Curatati/dezinfectati zilnic acasa obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletǎ, computer, mouse) 

 Evaluati  zilnic starea de sanatate a copilului inainte de a merge la 

scoala; 

 In situatia in care copilul are febra, simptome respiratorii (tuse, 

dificultati in respiratie), diaree, varsaturi, contactati telefonic medicul 

de familie sau serviciile de urgent dupacaz, si nu duceti copilul la 

scoala; 

 In cazul in care copilul de imbolnaveste in timpul programului (la 

scoala), luati-l imediat acasa si contactati  telefonic medicul de familie  

sau serviciile de urgenta, dupa caz. Este nevoie ca parintii sa 

constientizeze cat este de importanta izolarea la domiciliu si 

netrimiterea in colectivitate a copilului cu cel mai mic semn de boala 

infecto-contagioasa. 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 

 

   

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă   

 

    În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare:   

   1.dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ   
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    ↓ Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul)   

    ↓ Se realizează o anchetă detaliată   

    ↓ Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni   

    ↓ Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor   

   2.dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ   

    ↓ Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)   

    ↓ Se sancţionează elevul → învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte   

    ↓ Aplică sancţiunea   

    ↓ Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor   

    ↓ Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar   

    În cazul unei forme grave de violenţă şcolară:   

   •Dirigintele → anunţă conducerea unităţii de învăţământ   

    ↓ Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)   

    ↓ Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei   

    ↓ Înştiinţează Comisia de violenţă   

   •Comisia de violenţă → realizează o anchetă detaliată   

    → propune măsuri specifice   

    → convoacă Consiliul clasei   

    ↓ Se stabileşte/propune sancţiunea   

   •Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ   

   •→ Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de 

Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date   

   •Psihologul şcolar → realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor   

   •Dirigintele şi psihologul şcolar → colaborează cu familia elevului   

    → monitorizează cazul   
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   •Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie 

au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă 

respectiv.   

 

ANEXA Nr. 4 

   

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce 

necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.   

 

    Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc.   

    Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii 

unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul 

şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea acesteia.   

   •Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de 

vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 

14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa 

ulterior poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai 

agresorului.   

   •Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată 

de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia 

echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.)   

   •În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie 

să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.   

    Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care 

asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau 

derularea unui act de violenţă.   

    Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie   

    Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa 

unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 

următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment:   

   A.Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 

4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic 

auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda 

astfel:   

   -se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă 

respectivă;   
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   -ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica 

imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate;   

   -se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;   

   -dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o 

ambulanţă;   

   -directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar;   

   -în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita 

sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală 

degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale;   

   -până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua 

măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii 

(dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care 

vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de 

urgenţă;   

   -vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, 

pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa 

cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, 

vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar 

reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi;   

   -pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de 

învăţământ;   

   -la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a 

întâmplat actul de violenţă;   

   -pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;   

   -la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în 

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi 

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea 

evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în 

caz de incendiu dacă au fost informaţi pompierii);   

   -părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se 

prezinte de urgenţă la sediul şcolii;   

   -echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la 

curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime 

şi martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.   

   B.Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 

3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a 

autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:   



                                                                                                                  
                                                                                                                

                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ G. E. PALADE PLOIESTI__________________ 

61 
 

   -după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la 

cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii 

de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc.;   

   -în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul 

care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, 

încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză;   

   -în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în 

vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor 

interveni la solicitare;   

   -dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia;   

   -în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă 

prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.   

ANEXA Nr. 5 

 

   

Nomenclatorul actelor de violenţă   

 

    

 
Categorie Tip COD 

 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul 

persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1. 

 
2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2. 

 
3. Insulte grave, repetate 1.3. 

 
4. Ameninţări repetate 1.4. 

 
5. Şantaj 1.5. 

 
6. Înşelăciune 1.6. 

 
7. Instigare la violenţă 1.7. 

 
8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 1.8. 

 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de 

înştiinţare 

1.9. 

 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, 

perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală) 

1.10. 

 
11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 
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12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12. 

 
13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13 

 
14. Omor sau tentativă de omor 1.14 

 
2. Atentat la 

securitatea 

unităţii şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1. 

 
2. Alarmă falsă 2.2. 

 
3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3. 

 
4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4. 

 
5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5. 

 
3. Atentat la 

bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit 3.1. 

 
2. Furt şi tentativă de furt 3.2. 

 
3. Tâlhărie 3.3. 

 
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

 
5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5. 

 
4. Alte fapte de 

violenţă sau 

atentate la 

securitate în 

spaţiul şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 

 
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2. 

 
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3. 

 
4. Automutilare 4.4. 

 
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

 
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

 
7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 

 

 


