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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI 

    

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

CAPITOLULI I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. - Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar în 

conformitate cu Ordinul nr. 5079/31 august 2016 şi ale Legii nr. 53/2003 modificată şi 

completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, Ordinul nr. 3027/2018 din 08 ianuarie 

2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar. 

  Art. 2. –(1) Regulamentul de organizare si functionare contine reglementari specifice 

fiecărei unităţi de învăţământ, respectiv: prevederi referitoare la conditiile de acces în unitatea de 

învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau sustinători legali, cadre didactice si vizitatori, 

prevederi referitoare la instituirea zilei scolii, a imnului scolii si a unor însemne distinctive 

pentru elevi, a uniformei scolare pentru prescolari/elevi si altele asemenea. 

(2) Proiectul regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant se 

elaboreaza de catre un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 

numit prin hotărârea Consiliului de Administraţie, fac parte si reprezentanti ai părinţilor şi ai 

elevilor. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant se 

poate supune, spre dezbatere, in consiliul reprezentativ al parintilor/asociatiei parintilor, in 

consiliul scolar al elevilor si in consiliul profesoral, la care participa cu drept de vot si personalul 

didactic auxiliar si nedidactic.  

(4) Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant, precum si 

modificarile ulterioare ale acestuia, se aproba, prin hotarare, de catre consiliul de administratie. 

(5) Dupa aprobare, regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant se 

inregistreaza la secretariatul unitatii. Pentru aducerea la cunostinta personalului unitatii de 

invatamant, a parintilor si a elevilor, regulamentul de organizare si functionare al unitatii de 

invatamant se afiseaza la avizier. Educatoarele/ învăţătorii/ institutorii/ profesorii pentru 

învăţământul prescolar/ primar/ profesorii diriginti au obligaţia de a prezenta elevilor si părinţilor 
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regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali si elevii majori îsi vor asuma, prin semnătura, faptul ca au fost informaţi 

referitor la prevederile regulamentului de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ. 

(6) Respectarea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant 

constituie abatere si se sanctioneaza conform prevederilor legale. 

(7) Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant poate fi revizuit 

anual, in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul fiecarui an scolar. Propunerile pentru 

revizuirea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant se depun in scris 

si se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant, de catre organismele care au 

avizat/aprobat regulamentul in vigoare si vor fi supuse procedurilor de avizare si aprobare 

prevazute in prezentul Regulament. 

Art. 3. -Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul 

salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor. 

Art. 4.- Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 

exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 

religioasă. 

CAPITOLUL II 

Reglementări specifice unităţii de învăţământ 

 

 Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” cuprinde formele de învăţământ: primar (cls. I-

IV) şi gimnazial (cls. V-VIII). 

Art. 5.  (1) Cursurile pentru învăţământul primar se desfăşoară între orele 8.00 – 12.35, 

durata orei de curs fiind de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs,cu o 

pauză mare de 15 minute după a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile 

de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 - 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor 

liber-alese, recreative. 

(2) Cursurile pentru învăţământul gimnazial se desfăşoară în două serii. Între orele 

8.00 – 13.50 ,clasele a V-a și a VIII-a care învaţă în schimbul de dimineaţă, durata orei de curs 

fiind de 50 de minute, pauzele de 10 minute. Între 13.00- 18.55 învață clasele a VI-a și a VII-a, 

durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauza de 10 minute după fiecare oră de curs. După a 

doua oră de curs este pauza mare de 15 minute. Opționalele integrate de la clasele a VI a se 

desfășoară în intervalul orar: 12-13. Lunea, clasele a VII a încep programul școlar la ora 12. 

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 

pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea 
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consiliului de administraţie. 

(5) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 7.30–19.00. Accesul elevilor la 

secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat 

prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor. 

         Art. 6. Programul de audiețe al directorului este: luni- între orele 8-10; joi- între orele 15-

17. 

Art. 7. - (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial se face prin 

uşa  dinspre curte, în intervalul 7.45 – 8.00, pentru elevii din schimbul I şi între orele 12.45 – 

13.00, pentru elevii din schimbul al II-lea.  

Art. 8. – După ora 8.00/13.00 porţile de la intrările secundare se încuie, iar elevii nu mai au 

voie să iasă din incinta şcolii până la terminrea cursurilor. 

(2) Art. 9.- La intrarea în şcoală, elevii trebuie să aibă o ținută decentă. „Ţinuta decentă” 

presupune: 

a) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au  

voie să poarte barbă sau cercei; 

b)  ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces;  

fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite, nu au voie să se machieze; 

Art. 10. - După ora 1900, persoanele rămase în şcoală trebuie să aibă acordul directorului. 

Persoanele străine părăsesc şcoala cel mai târziu la ora 1900. Prezenţa în şcoală în afara orelor de 

curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă numai cu 

acordul directorului unităţii. 

Art. 11 - (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este 

permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa nr. 

1)  la punctul de control de către personalul de pază .  

(2)Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face conform 

Procedurii privind reglementarea accesului în unitatea de învăţământ (Anexa 3) 

(3)În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor 

străine în şcoală, organizatorii vor lăsa la intrarea principală lista nominală cu participanţii, 

vizată de director. 

Art. 12. - Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De 

asemenea, este interzisă intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, 

cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale 

cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art. 13. - Elevii pot părăsi incinta şcolii în timpul desfăşurării programului şcolar doar 
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pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire 

scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de 

sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în 

care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala 

decât însoţiţi de către părinţi/tutori. (Anexa nr. 3) 

(2) Art.14.- Intrările în şcoală, holurile de la cele trei nivele sunt supravegheate de un 

sistem video, care înregistrează activitatea pe durata unei zile de lucru.  Paza şcolii este asigurată 

de paznicul şcolii după următorul program: luni-vineri: 7.30.00-21.00; sămbătă-duminică: 9.00-

14.00. În afara orelor de program, paza şcolii este asigurată printr-un sistem de supraveghere 

antiefracţie, monitorizat de firma de pază Romold.  

Art. 15. (1) Serviciul pe scoală al cadrelor didactice va fi organizat pe schimburi, pe 

sectoare si în curtea scolii, în asa fel încât la orice ora din program, în orice loc din scoală să 

existe un cadru didactic care să supravegheze elevii permanent.(Anexa nr. 3) 

 (2) Cadrele didactice vor face serviciul pe şcoală în două schimburi : învăţătorii între 

orele 7.30 si 12.40, iar profesorii între orele  7.30- 14, schimbul de dimineata, intre orele 12.30 si 

19.00, schimbul de dupa-amiaza. 

. 

   (3)Cadrele didactice de serviciu pe scoală vor fi prezente la locul stabilit, dupa programul 

stabilit, afişat în cancelaria şcolii şi pe hol. 

    (4) Cadrele didactice de serviciu pe şcoală au obligaia să instruiască şi să urmărească 

modul în care elevii de serviciu pe clasă îşi îndeplinesc responsabilităţile ce le revin (5) 

Cadrele didactice de serviciu pe scoală au obligaţia de a asigura securitatea documentelor scolare 

si a bunurilor şcolii si să cunoască toate actele de indisciplină comise de elevi in schimbul 

respectiv. 

(6) Cadrele didactice de serviciu pe şcoală supraveghează ordinea si disciplina elevilor 

din zona de care răspund. 

   (7) Învăţătorii si profesorii de serviciu de la etajul I răspund  de siguranţa cataloagelor la 

sfârşitul programului. 

Art. 16. – Imnul şcolii este compus de prof. Harii Benianim, pe versurile doamnei prof. Oatu 

Daniela.  Alte simboluri ale şcolii sunt: steagul (care  îl înfăţişează pe patronul nostru spiritual, 

domnitorul Ştefan cel Mare) şi cartea de onoare- Anexa nr2 

Art. 17. – În școala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare” Vaslui funcționează următoarele comisii cu 

caracter permanent și temporar prezentate în Consiliul Profesoral din 26.09.2019 și aprobate în 

Consiliul de administrație din 26.09.2019: 
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Comisiile Metodice, având următoarea componenţă: 

• Gherase Carmen - resp.comisie metodice înv. P-I- II 

• Buciumaș Maricica- resp.comisie metodica înv. III-IV 

• Borteș Anca- resp. Comisie met. Limba si comunicare 

• Tănase Gabriela- resp.comisie Om şi societate  

• Obreja Mirela- resp.comisie Matematică şi informatică 

• Mardare Mădălina- resp.comisie Ştiinţe 

• Pavel Carmen- resp.comisia diriginţilor 

• Vîrlan Luminița- resp.comisia Ed. fizică și sport 

 

COMISIA DIRIGINŢILOR 

        Pavel Carmen – responsabil 

• VA Anton Flavia                                -membru 

• VB Filipescu Daniela                         -membru 

• VC Mardare Mădălina                        -membru 

• VD Tănase Daniela                             -membru 

• VIA Agheorghiesei Aurora                 -membru 

• VIB Vasile Monica                             -membru 

• VIC Borteș Mădălina                          -membru 

• VID Lefter Cristina                             -membru 

• VI E Pavel Carmen                             -membru 

• VIIA, Darie Cerasela   - membru 

• VII B, Oatu Daniela   - membru 

• VIIC, Popoiu Sorin   - membru 

• VII D, Focşa Constantin  - membru  

• VIIIA, Moşneagu Cristina Rema - membru  

• VIII B, Vîrlan Luminiţa  - membru  

• VIII C, Obreja Mirela   - membru 

• VIIID, Bădărău Elena   - membru 

COMISII PERMANENTE: 

COMISIA PENTRU CURRRICULUM: 

• Ciubotaru Greta, director - presedinte 

• Lefter Cristina Mihaela, director adjunct - responsabil 

• Gherase Carmen - resp.comisie metodice inv. P-II membru 

• Buciumaș Maricica- resp.comisie metodica inv. III-IV-membru 

• Borteș Anca- resp. Comisie Limba şi comunicare-membru 

• Tănase Daniela- resp.comisie Om si societate - membru 

• Obreja Mirela- resp.comisie Matematica si informatica- membru 

• Mardare Mădălina- resp.comisie Stiinte- membru 

• Pavel Carmen- responsabil comisia diriginților- membru 

• Vîrlan Luminița-responsabil comisia ed. Fizică și sport-membru 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

• Ciubotaru Greta-Doina -director  - coordonatorul comisiei 

• Obreja Mirela - profesor- responsabil comisie, resp.managementul calităţii 

• Filipescu Elena-Daniela- profesor- responsabil capacitatea instituţională 

• Raizu Alina-Nadia- responsabil eficacitatea educaţională 
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• Adumitroaiei Corneliu -reprezentantul C. L.Vaslui, responsabil- capacitatea instituţională 

• Cămpianu Irina - reprezentantul Comitetului de părinţi 

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ: 

• Ciubotaru Greta-Doina, director  -  presedinte 

• Cirlescu Iulia- Adriana- responsabil cu formarea continua 

• Lefter Cristina Mihaela –director adjunct - membru 

• Borteș Anca – membru 

• Malanca Elena - membru 

• Cozma Liliana- reprezentantul sindicatului  

 

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ: 

• Ciubotaru Greta Doina - director, preşedinte 

• Vasilescu Cecilia -  responsabil securitate și sănătate în muncă 

• Raizu Alina –responsabil pentru situații de urgență 

• Ignat Elena-responsabil cu protecția muncii personal nedidactic 

• Lefter Cristina-membru 

• Buguleț Aneta Gianina- membru 

• Teodoru Alina-membru 

• Gherase Carmen 

• Cîrlescu Iulia 

• Obreja Mirela 

• Blanaru Tatiana-membru 

• Dascălu Dragoș- medic medicina muncii   

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN: 

• Lefter Cristina Mihaela               - director adjunct, presedinte   

• Cărămidaru Mihaela          - contabil sef, membru    

• Ignat Elena                   - administrator patrimoniu, membru 

• Pavel Carmen                            - membru 

• Blănaru Tatiana                  - secretar sef, secterar            

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE 

CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII: 

• Ciubotaru Greta Doina  - director, președinte 

• Borcan Lăcrămioara    - responsabil 

• Lefter Cristina Mihaela -membru 

• Pavel Carmen              - membru 

• Vîrlan Luminița Mihaela      - membru 

• Ciubotariu Gabriela             - membru 

• Păduraru Loredana  - membru 

• Cazacu Mihaela  - membru 
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COMISII DE LUCRU TEMPORARE: 

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

• Ciubotaru Greta Doina - director, președinte 

• Borcan Lăcrămioara  - responsabil 

• Lefter Mihaela             - membru 

• Tănase Daniela                        - membru 

• Moșneagu Cristina             - membru 

• Mardare Madalina  - membru 

• Obreja Mirela                        - membru 

• Borteș Anca                          -membru 

• Cîrlescu Iulia                       -membru 

• Raizu Alina                           -membru 

• Focșa Constantin                  -membru 

               

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI EDUCAŢIONALE 

 

Preşedinte: Ciubotaru Greta-președinte 

Membri: 

• Lefter Cristina- Mihaela 

• Cîrlescu Iulia 

• Malanca Elena 

• Buciumaș Maricica 

• Maftei Luminița 

• Vasilescu Cecilia 

• Borcan Lăcrămioara 

• Juverdeanu Loredana 

• Blănaru Tatiana 

Comisia pentru întocmirea oraului: 

• Ciubotaru Greta           - director, președinte 

• Patrichi Ștefan                       -responsabil 

• Lefter Mihaela 

• Gherase Carmen   

• Vărlan Luminița   

Comisia pentru organizarea serviciului pe școală: 

• Lefter Cristina Mihaela - director adjunct, presedinte 

• Borislavschi Stela                  -responsabil V-VIII 

• Gherase Carmen  - rersponsabil la clasele P-IV 

Comisia de elaborare a Regulamentului Intern  și ROFUIP având următoarea componenţă: 

• Ciubotaru Greta-Doina- director , președinte 

• Lefter Cristina Mihaela - director adjunct, membru 

• Borcan Lăcrămioara - consilier educativ, membru 

• Anton Flavia- membru 

• Onciu Lucian  - reprezentant -consiliul reprezentativ al părinților 

• Blănaru Tatiana – Jenica - secretar șef, secretar 
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•   Pîrcălabu Loredana                                                - reprezentantul consiliului elevilor 

Comisia de elaborare/revizuire a  Planului de Dezvoltare Instituţională  din şcoală, având următoarea 

componenţă: 

• Ciubotaru Greta Doina  - director, președinte 

• Lefter Cristina Mihaela -  director adjunct – membru 

• Obreja Mirela               -  membru 

• Anton Flavia               -  membru 

• Blănaru Tatiana  - membru 

• Vasilescu Cecilia  - membru 

• Cărămidaru Mihaela      - membru 

• Ignat Elena   - membru 

Comisia de elaborare și revizuirea Fişei postului şi  a Fişei de autoevaluare a personalului din 

şcoală, având următoarea componenţă: 

• Ciubotaru Greta Doina - director, președinte 

• Lefter Cristina Mihaela - director adjunct-membru 

• Butnaru Manuela  - membru 

• Anton Flavia                         -membru 

• Blănaru Tatiana  - membru 

• Bădărău Elena                         -membru 

• Cozma Liliana  - reprezentant sindicat 

 

 Comisia privind  implementarea Codului de Conduita Etica a salariatilor din  

cadrul  Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” Vaslui: 

• Popoiu Sorin                                    - presedinte 

• Anton Flavia              - membru 

• Frențescu Olga   - membru 

• Moraru Anișoara   - membru 

• Blănaru Tatiana Jenica  - secretar 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a ritmicităţii notării, în următoarea 

componenţă: 

• Lefter Cristina Mihaela - director adjunct - preşedinte; 

• Ștefăniță Adriana   - cadru didactic învăţător - responsabil  cls.P-IV 

 

• Blănaru Tatiana Jenica -  secretar şef – membru 

• Vârlan Luminița                   - membru- responsabil cls V-VIII 

• Buciumaș Maricica           -membru 

• Munteanu Simona             -membru 
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Comisia pentru comunicare şi promovare  a imaginii şcolii, în următoarea 

componenţă:  

• Ciubotaru Greta-Doina   - director, președinte 

• Lefter Cristina Mihaela   - director  adjunct-membru 

• Bortes Anca-Madalina   - membru 

• Vasilescu Cecilia    - membru 

• Pavel Carmen                                                -membru 

• Popoiu Sorin                                                  -membru 

• Juverdeanu Loredana                                     -membru 

Comisia pentru siguranţa în unitatea de învăţământ, în următoarea componenţă : 

• Ciubotaru Greta Doina  - director, responsabil  

• Lefter Cristina Mihaela  - director adjunct-membru 

• Pavel Carmen                - membru 

• Popoiu Sorin                                    -membru 

• Mindinică Mitică   - membru 

• Focșa Constantin   - membru 

 

Comisia privind combaterea absenteismului în şcoală, monitorizarea ritmicității 

notării în urmatoarea componenţă : 

• Ciubotaru Greta-Doina   - director, presedinte 

• Borcan Lăcrămioara             - responsabil 

• Moraru Anișoara    - responsabil cls. P-IV 

• Oatu Daniela                                     -  responsabil cls. V-VIII 

• Aghiorgiesei Aurora                          -responsabil cls. V-VIII 

•  Gâfei Iuliana                                     - responsabil cls. P-IV 

• Vasile Monica                                   - responsabil cls. V-VIII 

 

 

Comisia pentru concursuri şcolare şi competiţii sportive, în următoarea componenţă: 

• Lefter Cristina Mihaela - director adjunct, președinte 

• Malanca Elena   - responsabil 

•     Oatu Daniela                               - membru 

• Pavel Carmen                                - membru 

• Vîrlan Luminița                    - membru 

•  Bădărău Elena                              - membru 

• Gîfei Iuliana                                   - membru 

• Tănasă Daniela                     - membru  

Comisia de acordare a rechizitelor pentru elevi, an şcolar 2018/2019, în următoarea  

componenţă :  

• Ciubotaru Greta-Doina  - director, presedinte 

• Blănaru Tatiana-Jenica  - secretar, responsabil 

• Lefter Mihaela                                   -membru 

• Cărămidaru Mihaela               - membru 

• Patrichi Ștefan                                   - membru 

• Ignat Elena              - membru 
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Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de 

organizare a formării continue enumerate la art. 8 din Metodologie,  în următoarea  

componenţă :  

• Ciubotaru Greta-Doina- director, presedinte 

• Cîrlescu Iulia-Adriana- responsabil cu dezvoltarea profesională 

•  Ursanu Gica           - metodist Casa Corpului Didactic Vaslui 

 

Comisia de acordare a  burselor  pentru elevi, an şcolar 2017/2018, în următoarea  

componenţă :  

• Ciubotaru Greta                       - presedinte  

• Blănaru Tatiana-Jenica- responsabil 

• Lefter Mihaela                     -membru 

• Pavel Carmen                       -membru 

• Virlan Luminita-Mihaela -  membru 

• Cirlescu Iulia-Adriana -  membru 

• Cărămidaru Mihaela -  membru 

• Ignat Elena -  membru 

• Patrichi Ștefan  -membru 

 

 

Comisia privind primirea, receptia  si distribuirea , pe clase, a produselor lactate si 

de panificatie destinate elevilor din ciclul primar si gimnazial: 

• Ciubotaru Greta Doina - director, președinte 

• Ignat Elena   - responsabil 

• Lefter Mihaela                       -membru 

• Vârlan Luminița           - membru 

• Blănaru Tatiana  - membru 

• Raizu Alina   - membru 

• Patrichi Ștefan                       -membru 

Comisia pentru programe europene: 

• Raizu Alina                            - responsabil 

• Borteș Anca Mădălina - membru 

• Obreja Mirela              - membru 

• Ciubotaru Greta  - membru 

• Lefter Cristina                         -membru 

Comisia pentru redactarea revistelor școlare: 

• Ciubotaru Greta-             -coordonator 

• Lefter Mihaela                -membru 

• Borcan Lăcrămioara       -membru 

• Juverdeanu Loredana     -membru 

• Oatu Daniela                  -membru 
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• Dorofte Mihaela            -membru 

• Filipescu Daniela          -membru 

• Cîrlescu Iulia                 -membru 

• Raizu Alina                    -membru 

• Vasilescu Cecilia           -membru 

• Blanaru Tatiana             -membru 

• Moraru Anișoara          -membru 

• Munteanu Simona        -membru 

• Mardare Simona          -membru 

 

• Filipescu Daniela-      membru 

Comisia SIIIR din unitate, în următoarea componenţă: 

• Ciubotaru Greta Doina - director, preşedinte 

• Blănaru Tatiana             - responsabil  

• Cărămidaru Mihaela  - contabil șef 

•  Patrichi Ștefan  - membru 

• Ignat Elena          - adm. patrimoniu 

Comisia de selecţionare a documentelor arhivistice , având    următoarea componenţă: 

• Pavel Carmen  - presedinte 

• Blănaru Tatiana-Jenica - secretar 

• Cărămidaru Mihaela - membru 

• Vasilescu Cecilia  - membru   

Comisia pentru organizarea și desfășurarea activităților din cadrul săptămânii ,, Să știi mai 

multe, să fii mai bun,, 

• Ciubotaru Greta                   -președinte 

• Borcan Lăcrămioara            -responsabil 

• Lefter Mihaela                     -membru 

• Borislavschi Stela                -membru 

• Moșneagu Cristina                -membru 

•  Dorofte Mihaela                  -membru 

• Moraru Anișoara                 -membru 

• Onciu Lucian                        -reprezentantul părinților 

• Pîrcălabu Loredana                -reprezentantul elevilor 

 

 

Director,                                                                                 Director adjunct, 

Prof. Greta-Doina Ciubotaru                                            prof. Cristina-Mihaela Lefter 
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ANEXA NR.1 

REGISTRUL VIZITATORILOR 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

vizitatorului 

Legitimat cu 

BI/CI număr 

şi serie 
Data 

Ora intrării în 

şcoală 

Ora 

părăsirii 

şcolii 

Scopul vizitei Observaţii 
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ANEXA NR.2-Steagul şcolii 
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ANEXA NR.3 

Şcoala Gimnazială ,, Ştefan cel 

Mare” Vaslui 

Procedura   operaţională 

,, PROCEDURĂ PRIVIND 

REGLEMENTAREA 

ACCESULUI ÎN UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT” 

P.O. 73 

Ediţia : I 

Nr.exemplare  :3 

Revizia: 1 

Nr.exemplare:1  

C.E.A.C. 73 Exemplar:1 Pagina 15/ 

 

Nr.inreg................/.......................... 

PROCEDURA   OPERAŢIONALĂ 

 

,,  PROCEDURĂ PRIVIND REGLEMENTAREA 

ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT” 

Editia :1 

 Revizia:1  

Intocmita de 

Responsabil CEAC: Obreja Mirela 

 

 

Verificata si avizata de: 

Coordonator CEAC :prof Ciubotaru Greta 

 

 

Aprobata de: 

Director:prof. Ciubotaru Greta 
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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Obreja Mirela RESP.CEAC 12.02.2018  

1.2. VERIFICAT Ciubotaru Greta DIRECTOR  12.02.2018  

1.3 APROBAT Ciubotaru Greta DIRECTOR 12.02,2018  

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

   Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

       Componenta 

            revizuită 

  Modalitatea 

     reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

   reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 x x 5.12.2016 

2.2 

2.3 

Revizia 1 

Revizia 2 

Revizuire/actualizare 

Revizuire/actualizare 

X 

x 

12.09.2017 

12.02.2018 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Aplicare/in

formare 

1  cadre didactice  

 

Conform 

Statului de 

funcții 

 

12.02.2018 

Conform 

PV anexat 

3.2 Informare/

aplicare 

1  personal nedidactic  Conform  

Statului de 

funcții 

12.02,2018  Conform 

PV anexat       

3.3 verificare 1 conducere director Ciubotaru 

Greta 

12.02.2018  

3.4 evidenţă 1 CEAC Resp. 

CEAC 

Obreja 

Mirela 

12.02.2018  

3.5 arhivare 1 CEAC Resp. 

CEAC 

Obreja 

Mirela 

12.02.2018           

3.6 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul școlii   

 

4. SCOPUL PROCEDURII 
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- Stabilirea metodologiei privind accesul elevilor, cadrelor didactice, a personalului didactic 

auxiliar și a personalului nedidactic, în incinta școlii; 

-  Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor străine în incinta școlii; 

- Stabilirea regulilor privind accesul auto în curtea școlii; 

- Asigurarea securității si siguranței elevilor în perimetrul unității școlare; 

- Stabilirea responsabilităților privind gestionarea modului de acces în unitatea de învățământ; 

 

Scopul specific al procedurii  - stabilirea modului în care se face accesul în unitatea de 

învățământ   prin aplicare a prevederilor dispozițiilor OMECTS 67843/9.11.2012, a adresei ISJ 

privind ,,Planul naţional de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic”, a  „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ” şi a „Regulamentului Intern.” 

5.DOMENIUL DE APLICARE  

Procedura se aplică și se adresează tuturor persoanelor care intră în unitatea de 

învățământ. 

• Directorilor unităţii de învăţământ 

• Cadrelor didactice 

• Elevilor 

• Personalului didactic auxiliar 

• Personalului nedidactic 

• Persoane străine din exteriorul școlii care au probleme în unitatea de învățământ (părinți, 

inspectori, alte persoane )  

Aplicabilitatea ei demarează din momentul aprobării ei de către directorul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în registrul de intrări-ieşiri, în manualul calității și în RI 2016-2017. 

6. DOCUMENTAȚIA  APLICABILĂ  PROCEDURII  GENERALE 

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

1.Standarde de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar- anexa 

H.G. nr. 21/10.01.2007 

2.Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar-H.G. nr. 1534/25.11.2008 

3. Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 - privind asigurarea calității 

4.Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  OMEC nr. 5079/2016 

5.Regulamentul intern. 

6. Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

7.DEFINIŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR  UTILIZAŢI  ÎN  PROCEDURĂ 

Procedură operațioală: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor şi procedeelor  de lucru și a regulilor de aplicat cu privire la aspectul procesual; 

Ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale 

Revizie în cadrul unei ediţii – acțiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PG. 

 

 

 

ABREVIERI  ALE TRMENILOR UTILIZATI 

PO-procedura operațională 
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A-aprobare 

E-elaborare 

V-verificare 

Ap-aplicare 

Av-avizare 

Ah-arhivare 

CP-consiliu  profesoral 

CA-consiliu  de  administraţie 

 

8.DESCRIEREA  PROCEDURII  GENERALE (MOD DE  LUCRU)  

 

8.1.ASIGURAREA PAZEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.  Planul de pază al unității de învățământ este stabilit cu sprijinul de specialitate 

al organelor de poliție din localitate (stabilirea regulilor concrete privind 

accesul, paza și circulația în interiorul obiectivului); 

2.   Numărul de telefon al postului de poliție este afişat la afișierul școlii, la colțul 

elevului de serviciu și al profesorului de serviciu; 

3.   Organele de poliție vor fi anunţate în cazul unor incidente violente, intrarea în 

spațiul școlar a unor persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, 

turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intenția de a deranja ordinea și 

liniștea în instituția de învățământ. 

4.  Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor 

aflate în dotarea şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de 

învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video permanent. De 

asemenea, pe timpul nopţii, şcoala dispune de un sistem antiefracţie monitorizat 

de firma de pază S.C. ,,Romold”. 

 7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi legii nr.506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice. 

  8. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin, 

fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor şi valorilor 

încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în 

incinta unităţii de învăţământ. 

8.2.ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALA 

1.  Se organizează pe toata perioada desfășurării cursurilor în programul de 

dimineață (7,45- 14,00) și respectiv (12,45-19,00) în programul de după-

amiaza; 

2.  Serviciul pe școală al cadrelor didactice se va organiza de regulă în zilele cu 

program mai puţin încărcat; profesorul de serviciu va purta ecusonul 

PROFESOR DE SERVICIU; 

3.  Sarcinile profesorului de serviciu sunt cele stabilite în Regulamentul Intern, 

prevăzute și în această procedură, la Anexe; 

 

8.3. ACCESUL ÎN ŞCOALĂ 
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1.  Accesul elevilor în curtea școlii, respectiv în școală se face până l a  ora 

8.00, respectiv până la ora 13.00, pe intrarea secundară (intrarea destinată 

elevilor); 

2. După ora 8,00/ 13.00 porțile de la intrările secundare se încuie , iar 

elevii nu mai au voie sa iasă din incinta școlii până la terminarea 

cursurilor; 

3.Personalul de pază şi profesorii de serviciu  urmăresc respectarea încuierii 

porților.  

4. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict 

interzisă, cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieşi 

numai după ce au obţinut de la profesorul de serviciu/ diriginte/director un bilet 

de voie;. 

5.Accesul în incinta clădirii școlii după ora 8,00 elevilor care întârzie şi a 

altor persoane se face pe intrarea principală, pe baza actului de identitate; 

6.Orice vizitator este trecut de către personalul de pază în registrul de la punctul 

de control, unde se vor menționa data, numele și prenumele, scopul vizitei, 

data intrării și data părăsirii clădirii; 

7.Dupa trecerea datelor în Registrul pentru evidența accesului în spațiile unității de 

învățământ, persoanele respective vor primi ecusonul cu inscripția VIZITATOR 

sau INVITAT; 

8.Vizitatorii sau invitații au sarcina de a purta ecusoanele pe toata durata 

prezenței în incinta spațiului școlar, de a merge numai acolo unde și-au anunțat 

vizita, numai însoțiți de către persoana delegată în acest sens  și de a restitui 

ecusoanele primite la ieșirea din școală; în caz contrar, se vor lua măsurile de 

evacuare a persoanei din spațiul școlar și/sau la interzicerea dreptului de acces 

ulterior. 

9. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi fără a fi 

înregistrate în registrul de intrări-ieşiri, personalul de pază/profesorul de serviciu 

va solicita intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind 

interzicerea accesului persoanelor străine în instituţiile publice. 

 10. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane 

străine în incinta scolii. 

                    11. Accesul părinților în spațiul școlar este permis in următoarele cazuri: 

a)   la solicitarea cadrelor didactice; 

b)   la ședințele/consultațiile cu părinții organizate de școală; 

c)   pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente 

de studii sau alte situații școlare care implică relația directă cu 

aceștia; 

d)   la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali; 

e) la diferite evenimente publice și activități 

școlare/extracurriculare organizate în școală; 

f) pentru sprijinirea deplasării elevilor cu dizabilităţi sau a 

celor de la clasa pregătitoare în primele două săptămâni ale 

primului semestru; 

                     12. Părinţii/ tutorii legali nu au acces în şcoală decât în pauze, cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră; 

13.Parintii si reprezentanții legali pot aștepta elevii după terminarea 

cursuri lor  la in tra rea  în  curt ea  școl i i ; 
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14. Învăţătorii de la clasele pregătitoare şi de la clasele I au obligaţia de a însoţi 

elevii la sfârşitul orelor până la ieşirea din şcoală; 

15. Profesorii au obligaţia de a supraveghea ieşirea elevilor din clasă la ultima 

oră de curs; 

16.Se interzice accesul in unitatea de învățământ cu animale de companie, arme 

sau obiecte contondente, substanțe toxice, explozive, pirotehnice, iritant 

lacrimogene, ușor inflamabile sau cu băuturi alcoolice. 

17.În cazul unor incidente grave care tind sa afecteze ordinea publică va fi anunțată 

conducerea școlii sau organele de poliție/ jandarmerie. 

18.Accesul cu maşini în curtea şcolii este interzis vizitatorilor, dar este permis 

personalului şcolii; 

19. La sfârșitul zilei, PROFESORUL DE SERVICIU va consemna în Registrul 

special EVENIMENTELE DIN TIMPUL ZILEI 

9. Monitorizarea 

Monitorizarea procedurii se va face de către coordonatorul C.E.A.C. și de către echipa 

managerială a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare”Vaslui 

10. Revizuirea  

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. Modificările ulterioare vor fi 

realizate de către director şi vor fi validate de  C.A. 

11. RESPONSABILITATI  SI  RASPUNDERI  IN DERULAREA  PROCEDURII 

Nr.crt Compartimentul I II III IV V 

1.  Resp.Comisie E     

2.  DIRECTOR ADJ.  V,Av    

3.  DIRECTOR  GEN.   A   

4.  Cadre didactice, 

diriginti, elevi, 

personal didactic 

auxiliar, personal 

nedidactic 

   Ap  

5.  Secretar     Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 .CUPRINS 

Numarulcomponentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta  1 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 2 
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editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 

2 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale 

2 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 3 

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 

3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Cuprins 7 

10. Anexe 

-PV de prelucrare a procedurii cu semnaturile factorilor 

implicati 

-graficul de monitorizare a modului de acces in scoala 

8 

         

      ANEXA NR.1 

Atribuțiile profesorului de serviciu 

(1) fiecare cadru didactic din școala are sarcina de a se achita de sarcinile de profesor de 

serviciu; 

(2) de planificarea si organizarea serviciului pe școala al cadrelor didactice se va ocupa un 

cadru didactic numit de conducerea școlii pentru învățământul primar și pentru învățământul 

gimnazial; 

 (3) vine cu 30 minute mai devreme de începerea cursurilor și pleacă cu 10 minute mai târziu, 

după terminarea acestora; 

(4) asigură accesul controlat în școală pentru toate categoriile de vizitatori conform prezentei 

proceduri;  

(5) monitorizează Registrul pentru evidența accesului în spațiile școlii; 

(6) verifica încuierea porților de acces în curtea școlii în intervalul orar stabilit de procedură; 

(7) verifica respectarea accesului în curtea scolii si in incinta clădirii școlii prin punctele 

stabilite de procedură;  

(8) interzice accesul oricărei persoane care nu se încadrează în cazurile stabilite de procedură; 

(9) anunță orice eveniment de natura unor incidente violente, intrarea în spațiul școlar a unor 

persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu 

intenția de a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ la numărul de telefon afișat în 

acest scop; 

(10) după ultima oră de curs, profesorul de serviciu de la etajul I va verifica existenţa 

cataloagelor şi a condicilor de prezenţă (pe care le va securiza în dulapul special amenajat); 

(11) profesorul de serviciu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICU pe toata durata 

programului; 

(12) notează în Registrul de procese verbale ale profesorului de serviciu toate evenimentele care 

contravin regulamentului sau procedurii; 

(13) se îngrijește ca părinții sau reprezentanții legali să își aștepte copiii în afara spațiului școlar, 

în zona stabilită în procedură. 
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Proces verbal, 

 

Încheiat astăzi ............................, cu ocazia prelucrării la clasa.................... a procedurii 

privind reglementarea accesului în unitatea de învăţământ. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Semnătura elevului 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

 

 

Diriginte/învăţător: ............................................. 

 Semnătura :................................ 
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