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REGULAMENT (INTERN) DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE A
ȘCOLII GIMNAZIALE LEȚCANI

I. DISPOZIȚII GENERALE
I.1. Prevederi generale
Art.1.
(1) Regulamentul (intern) de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Lețcani,
constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere,
pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de
învățămȃnt, precum și pentru beneficiarii direcţi ai educaţiei şi formării
profesionale şi pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, care asigură
organizarea aplicării și aplicarea în concret a Legii educației naționale nr.1/2011,
a ROFUIP aprobat prin OMEN 5447/2020 şi a celorlalte norme legale (inclusiv a
celor prevăzute de Codul Muncii cu privire la regulamentul intern), al căror obiect
de reglementare îl constituie raporturile juridice care iau naștere în legătură cu
organizarea, funcționarea și evaluarea unităților de învățământ preuniversitar.
(2) Dispozițiile prezentului regulament vor fi interpretate și aplicate în concordanță
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția cu privire la drepturile
copilului și prevederile Legii 272/2004, Convenția Europeană a Drepturilor
Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene, precum și cu prevederile Constituției României, ale Legii educației
naționale, ale Statutului Comunei Lețcani și ale celorlalte acte normative generale
și speciale incidente.

Art.2.
Școala Gimnazială Lețcani se organizează şi funcţionează independent de orice
ingerinţe ideologice, politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise
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crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă
de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale sau care pun în pericol
sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic sau a altor persoane aflate în incinta acesteia.

Art.3.
(1) Școala Gimnazială Lețcani este unitate cu personalitate juridică având structură
organizatorică, personal, buget şi patrimoniu proprii, dispunȃnd de cod de
identificare fiscală, cont în Trezoreria Statului și ștampilă proprii, bucurându-se,
în limitele și în condițiile prevăzute de lege, de independența instituțională și
autonomie decizională.
(2) Unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani este formată din:
-Școala Gimnazială Lețcani-unitate coordonatoare în care își are sediul unitatea cu
personalitate juridică
-Școala Gimnazială Isaia Teodorescu Cogeasca-structură arondată
-Școala Primară Bogonos-structură arondată
-Școala primară Cucuteni-structură arondată
-Grădinița cu Program Normal Lețcani-structură arondată
(3) Simbolurile care definesc identitatea Școlii Gimnaziale Lețcani sunt Imnul, Sigla
și Zilele Școlii. Propunerile pentru imnul și sigla școlii vor fi făcute de comisii
constituite prin hotărȃre a consiliului de administrație, vor fi avizate de către
director și de către consiliul profesoral și aprobate de către consiliul de
administrație.
(4) Zilele unității cu personalitate juridică Școal Gimnazială Lețcani se organizează în
săptămâna în care se sărbătorește Înălțarea Domnului/Ziua Comunei Lețcani, iar
zilele școlilor grădiniței care intră în componența acesteia se marchează, de
regulă, în săptămâna în care au loc acțiunile consacrate zilelor satelor și
hramurilor bisericilor, așa cum au fost stabilite prin Statutul Comunei Lețcani,
aprobat prin HCL 67/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Semnul distinctiv pentru elevi este ecusonul.
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I.2. Principiile care stau la baza organizării și
funcționării unității de învăţământ
Art.4.
Școala Gimnazială Lețcani se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor
principii:
 principiul educației pentru adevăr, valoare, muncă și bunăstare, pentru dreptate,
libertate și respectarea demnității umane;
 principiul echităţii, în baza căruia accesul la educație, distribuirea resurselor,
stabilirea drepturilor/obligațiilor, recunoașterea meritelor etc. se realizează pe
baza unor criterii obiective, fără nici un fel de discriminare, iar unităților care intră
în componența persoanei juridice li se recunoaște istoria, cultură organizațională,
contribuția la dezvoltarea comunității și dreptul la identitate instituțională proprie.;
 principiul calităţii, în baza căruia activitatea desfășurată și rezultatele obținute
se evaluează în raport cu standarde de referinţă şi criteriile de performanță
stabilite prin legislația specifică și cu bunele practici naţionale şi internaţionale;
 principiul relevanţei, în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare și
bunăstare personală, de transmiterea a valorilor fundamentale ale culturii, de
întegrare socială și de progres ale oamenilor, ale comunității, ale țării și ale
umanității;
 principiul eficienţei, în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate
educaţionale maxime, prin gestionarea judicioasă a resurselor existente;
 principiul descentralizării administrative, al autonomiei instituționale și al
independenței decizionale, în baza căruia deciziile principale se iau de către
f actorii implicaţi direct în procesul educațional, iar raporturile dintre UPJ și
autoritățil locale sau dintre structurile funcționale ale acesteia se îmtemeiază pe
principiile legalității, al informării corecte, al consultării, al colaborării, al
transparenței și responsabilității, al respectului specificității, al solidarității și
convergenței acțiunilor, din perspectiva asigurării calității în educație și a
atingerii finalităților majore ale acesteia.
 principiul răspunderii publice, în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ
răspund public de performanţele lor;
 principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi al dialogului
intercultural;
 principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor
culturale ale poporului român;
 principiul educației democratice și în spiritul recunoaşterii şi respectării drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului/cetățeanului și al garantării drepturilor copilului;

5

 principiul asigurării egalităţii de şanse și al nediscriminării;
 principiul transparenţei- concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a
rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
 principiul libertăţii de gândire, al pluralismului pedagogic şi al independenţei faţă
de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;
 principiul incluziunii sociale;
 principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
 principiul participării şi angajării răspunderii părinţilor;
 principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin
practicarea activităţilor sportive;
 principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare cu toți partenerii
educaționali;
 principiul respectării drepturilor și a oblgațiilor stabilite prin Statutul elevului.
 principiul păstrării, apărării și valorificării, în scopul asigurării calității în educație
și al realizării celorlalte obiective majore ale instituției, a bazei didacticomateriale și a patrimoniului cultural-educațional pe care Școala Gimnazială
Lețcani le-a creat/acumulat în ultimele decenii, îmbogățirea și transmiterea
acestora noilor generații, ca fundamente pentru viitoarele proiecte de regenerare și
dezvoltare instituțională;
 principiul fidelității persoanelor care îndeplinesc funcții de conducere și al
celorlalți angajați față de Școala Gimnazială Lețcani și față de valorile umane,
culturale, educaționale și sociale care îi definesc identitatea și pe care, de-a lungul
istoriei sale, a înțeles să le păstreze, să le apere, să le promoveze, să le sporească și
să le transmită generațiilor viitoare de oameni ai școlii și ai comunității;

I.3. Obiectivele urmărite prin activitatea instituției
Art.5.
(1) Obiectivele generale și celelalte finalități ale activității desfășurate la nivelul Școlii
Gimnaziale Lețcani sunt stabilite prin Planul de dezvoltare instituțională, prin
programele manageriale și planurile operaționale, care se întemeiază pe faptul că
dezvoltarea/afirmarea personală, formarea profesională și integrarea socială a
copiilor şi tinerilor au ca finalitate principală formarea competenţelor de bază,
înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe,
deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:
 Dezvoltarea, împlinirea și afirmarea personală, realizarea propriilor aspirații și
idealuri, conform intereselor şi opțiunilor fiecărui beneficiar al educației, prin
înțelegerea necesității de a învăţa pe tot parcursul vieţii;
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integrarea socială şi participarea cetăţenească activă la rezolvarea
problemelor de interes general ale comunității/societății ;
 pregătirea pentru exercitarea unei profesii, ocuparea unui loc de muncă şi
participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;
 formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice,
pe cultura naţională şi universală şi stimularea dialogului intercultural;
 educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului;
 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice
şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.
(2) Principalele obiective urmărite prin adoptarea și aplicarea prezentului regulament
sunt:
 stabilirea structurii organizatorice, asigurarea unității juridice sau
administrative, a autonomiei instituționale și a independenței decizionale a
Școlii Gimnaziale Lețcani;
 stabilirea principiilor generale, a valorilor fundamentale și a normelor de bază
pe care se întemeiază organizarea, funcționarea și activitatea unității cu
personalitate juridică și a fiecăreia dintre structurile sale;
 stabilirea modului în care se constituie, a atribuțiilor pe care le îndeplinesc, a
modului în care funcționează și a procedurilor operaționale pe care trebuie să
le respecte în activitatea lor organismele de conducere și cele consultative,
structurile funcționale, comisiile de lucru, compartimentele de specialitate și
responsabilii pe diferite domenii de activitate;
 apărarea drepturilor, a intereselor și a prestigiului școlii, asigurarea integrității
și administrarea corectă a patrimoniului unității și garantarea disciplinei
financiare cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
bugetare;
 garantarea siguranței în mediul școlar, a securității și sănătății în muncă, a
prevenirii situațiilor de urgență, a eliminării faptelor de corupție, a
preîntâmpinării oricăror forme de discriminare sau de desegregare, a actelor
de violență și a eliminării oricăror riscuri care pot afecta persoanele și bunurile
în cadrul unității;
 respectarea contractelor de muncă încheiate cu salariații atât în ce privește
îndeplinirea obligațiilor, cât și sub aspectul drepturilor ce revin fiecăreia dintre
părțile semnatare;
 respectarea drepturilor beneficiarilor direcți și indirecți ai educației și
determinarea acestora să respecte îndatoririle, interdicțiile și obligațiile ce le
revin conform ROFUIP și Statutului elevului, aprobate prin ordine ale
Ministrului Educației Naționale sau care sunt stabilite prin prezentul
regulament sau prin contractul educațional;
 să stabilească un sistem unitar de evaluare a performanțelor profesionale și
stimulente pentru angajații cu rezultate deosebite, iar pentru eventualele
abateri care angajează răspunderea disciplinară sau/și patrimonială a acestora
să stabilească sancțiuni și proceduri de aplicare a acestora;
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să protejeze școala și cadrele didactice în fața oricăror abuzuri, ilegalități sau
ingerințe de ordin politic, ideologic sau de altă natură;

II. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT
II.1. Reţeaua şcolară și planurile de școlarizare
Art.6.
(1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de ȋnvățămȃnt acreditate,
respectiv autorizate provizoriu care funcționează la nivelul Comunei Lețcani. Prin
rețeaua școlară se stabilesc atât unitățile cu personalitate juridică, cât și structurile
arondate fiecăreia dintre acestea.
(2) Rețeaua școlară a unităților de învățămȃnt din Comuna Lețcani se organizează
anual, pe baza planului de școlarizare aprobat de consiliul de administrație al
școlii, de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al
Inspectoratului Școlar Județean, în condițiile legii.
(3) Unitatea de învățămȃnt cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani
funcționează la nivelul circumscripției școlare care cuprinde satele Lețcani,
Cogeasca, Bogonos, Cucuteni și zonele de locuințe Căprița-Avicola, Prietenia,
Popas Lețcani.
(4) Ȋn cadrul unității cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani funcționează
ca structuri arondate Școala Gimnazială Isaia Teodorescu Cogeasca, Școala
Primară Bogonos, Școala Primară Cucuteni și Grădinița cu program normal
Lețcani, care asigură școlarizarea copiilor din fiecare dintre satele respective.

Art.7.
(1) Școala Gimnazială Lețcani și structurile arondate acesteia, împreună cu
autoritățile publice locale, au obligația de a ține evidența și de a asigura
școlarizarea tuturor copiilor din circumscripția aflată în raza de competență, care
ȋndeplinesc condițiile de vȃrstă și de dezvoltare psiho-fizică pentru cuprinderea în
învățămȃntul obligatoriu.
(2) La solicitarea părintelui/tutorelui, cu respectarea cerințelor și procedurilor legale,
consiliul de administrație al unității de învățămȃnt, la propunerea directorului,
poate aproba școlarizarea unor copii care au domiciliul într-o altă circumscripție
şcolară, în condițiile legii; unitatea de învăţământ are obligativitatea de a informa
în scris şcoala de care aparţine elevul respectiv cu privire la această situație.
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Art.8.
Planurile de școlarizare (și proiecțiile multianuale) ale unității cu personalitate
juridică și ale fiecărei structuri arondate se fundamentează și se întocmesc pe baza
datelor privind evoluția populației de vârstă preșcolară și școlară furnizate de
instituțiile specializate sau de învățători și diriginți, de către compartimentul
secretariat-resurse umane, se supune, de către director, avizării de către consiliul
profesoral și de către consiliul de administrație ale acesteia și se aprobă de către
ISJ sau de către consiliul local, în condițiile legii.

Art.9.
Realizarea integrală a planurilor de școlarizare și cuprinderea tuturor copiilor
care, potrivit legii, îndeplinesc condițiile pentru a urma cursurile învățământului
obligatoriu, reprezintă atribuții obligatorii ale directorului, ale consiliului de
administrație și ale tuturor cadrelor didactice ale școlii, precum și ale autorităților
administrației publice locale și ale inspectoratului școlar. În situații bine motivate,
Consiliul de administrație poate aproba orientarea elevilor care nu au încheiat
cursurile învățământului obligatoriu și depășesc cu cel puțin trei ani vârsta clasei
în care sunt înscriși spre unități care organizează alte forme de ănvățământ (a
doua șansă etc.)

Art.10.
În Școala Gimnazială Lețcani este interzisă orice formă de discriminare.

II.2. Organizarea colectivelor de elevi
Art.11.
L a Școala Gimnazială Lețcani, formaţiunile de studiu se constituie, la
propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, cu
respectarea prevederilor Legii educației naționale și cuprind grupe de preșcolari
și clase de elevi. Activitatea de învăţământ în regim simultan sau pe grupe de
studiu se poate organiza numai cu respectarea ordinelor Ministrului educaţiei și
instrucțiunilor primite de la ISJ Iași; colectivele de elevi sau preșcolari se
constituie cu respectarea normativelor privind efectivele maxime și minime.

Art.12.
(1)La înscrierea în învăţământul gimnazial, continuitatea studiului limbilor moderne
se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.
(2)În Școala Gimnazială Lețcani, în situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu
sub efectiv funcţionează numai cu aprobarea ISJ Iași sau a Ministerului Educaţiei.
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Art.13.
(1) În Școala Gimnazială Lețcani și la structurile arondate acesteia, cursurile se
desfăşoară într-un singur schimb, în măsura în care resursele materiale şi umane
permit acest lucru. La structurile unde spațiul este insuficient, procesul
instructiv-educativ se desfășoară în două schimburi, după un program special
aprobat de consiliul de administrație, cu respectarea normelor legale incidente.
(2) Programul de activitate cu elevii începe la ora 8.00 și se desfășoară conform
orarului.
(3) Orarul școlii se întocmește de către responsabilii desemnați pe cicluri și unități
școlare, se avizează de comisia pentru orar, se aprobă de către consiliul de
administrație și se semnează de către director, fiind comunicat elevilor și
părinților de către diriginții și învățătorii claselor.
(4) În situaţii speciale (de urgență, de alertă etc.), programul poate fi adaptat
cerințelor, activitatea putându-se desfășura inclusiv on-line, iar ora începerii
cursurilor poate fi modificată, la propunerea întemeiată a directorului, prin
hotărâre a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(5) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15
minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de
curs. La clasa pregătitoare și clasa I lecțiile durează 30-35 minute, restul de timp
din intervalul orar 8.00-12.00 fiind destinat activităților liber alese, recreative.
(6) În situaţiile în care clasa pregătitoare și clasele I- a IV-a funcţionează
împreună cu clasele din ciclul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute,
cu pauze de 10 minute și o pauză mare de 15 minute (la ora 10.00), iar în
ultimele cinci minute învăţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip
recreativ.
(7) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute,
cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs, se stabilește
o pauză de 15 minute.
(8) Programul de activitate la clasele cu predare simultană se desfășoară cu
respectarea normelor specifice stabilite la nivelul MEN sau al ISJ Iași.
(9) La învățământul preșcolar activitatea se desfășoară în conformitate cu
reglementările specifice.
(10)
În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi
durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ și informarea ISJ.
(11)
Cadrele didactice sunt obligate să fie prezente în școală cu cel puțin 15
minute înainte de începerea orelor de curs sau a celorlalte activități de care
răspund sau la care au obligația de a participa și să-și pregătească, înainte de a
părăsi unitatea, materialele și celelalte condiții pentru lecțiile și acțiunile din
ziua următoare.
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II.3. Organizarea personalului unităţii
Art.14.
(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin
statele de funcții și de personal și prin planurile de vacantare/încadrare ale unității
școlare.
(2) Prin organigrama instituției se stabilesc: structura de conducere, relațiile
funcționale și ierarhia internă, organismele consultative, comisiile permanente,
comisiile cu caracter temporar sau ocazional și celelalte colective de lucru
(inclusiv catedrele/comisiile metodicae) sau reponsabilități (pentru cadre
didactice), compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute
de legislația în vigoare, prin care școala acționează pentru aplicarea normelor
juridice generale și speciale și pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor
specifice. Organigrama se propune de către director și se aprobă de către consiliul
de administrație.
(3) Statele de funcții și statele de personal se întocmesc de către director, prin
compartimentul secretariat-resurse umane, se supun controlului financiar
preventiv și se aprobă de către consiliul de administrație, fiind supuse validării
inspectoratului școlar sau/și ordonatorului principal de credite, potrivit normelor
legale în vigoare.
(4) Proiectul anual de vacantare/încadrare și modificările survenite ulterior se
întocmesc de către director, pe baza propunerilor șefilor de catedre/comisii
metodice/comisie de mobilitate, cu sprijinul compartimentului secretariat-resurse
umane, se aprobă, în principiu, de către consiliul de administrație, după
dezbaterea de către consiliul profesoral, și se supune verificării/avizării/validării
Comisiei pentru mobilitate constituite la nivelul inspectoratului școlar în
condițiile legii.
(5) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, constituite la nivelul
unității cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale în materie și
prevederile prezentului regulament.
(6) Pesonalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se
află în subordinea directorului sau a directorului adjunct, în conformitate cu
organigrama proprie și actele de autoritate interne ale unității de învățământ. Șefii
de compartimente colaborează cu coordonatorii structurilor arondate și răspund de
exercitarea corectă a atribuțiilor/responsabilităților ce le revin pentru funcționarea
normală și soluționarea operativă a problemelor specifice.
(7) La nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică se constituie
următoarele compartimente de specialitate: secretariat-resurse umane, financiar-
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contabil, administrarea patrimoniului, alte compartimente obligatorii potrivit
legislației în vigoare (pentru achiziții publice, de audit public intern etc.).
(8) Programul de activitate al școlii coordonatoare și al structurilor arondate se
desfășoară după cum urmează:
 activitatea cu elevii- conform orarului școlii și celorlalte documente de
proiectare și organizare a activității;
 programul de lucru al cadrelor didactice cuprinde, pe lângă activitatea
directă cu elevii, desfășurată conform orarului, exercitarea tuturor
celorlalte atribuții și responsabilități ce decurg din statutul de educatoare,
învățător, profesor și din fișa postului, care totalizează, în medie, 8 ore de
activitate pentru fiecare zi lucrătoare, respectiv 40 de ore pe săptămână;
 programul de lucru al personalului didactic auxiliar se desfășoară între
orele 8.00 și 16.30 cu o pauză de masă între orele 12.00-12.30;
 programul de lucru al personalului nedidactic (îngrijitori, muncitori de
întreținere, șofer, paznici etc.) este, în medie, de 8 ore pe zi lucrătoare,
repartizarea timpului de lucru fiind făcută de către directorul adjunct și/sau
administratorul de patrimoniu, astfel încât să asigure acoperirea integrală a
obligațiilor și răspunderilor unității, cu respectarea normelor de legislație a
muncii și a celorlalte acte normative în vigoare.
 pentru personalul angajat la plata cu ora sau prin cumul de funcții
programul este individualizat și aprobat de către conducerea școlii
(9) Exceptând situațiile speciale, când angajații pot desfășura activitățile specifice de
la domiciliu (on line), pe toată durata programului de lucru angajații se află la
locul de muncă și exercită atribuțiile de serviciu care le revin, singurele situații în
care aceștia pot părăsi unitatea fiind acelea în care, la solicitarea sau cu aprobarea
coordonatorului structurii/șefului de compartiment, directorului adjunct, sau, după
caz, a directorului, se deplasează în anumite locuri pentru a soluționa probleme
ale unității. Părăsirea locului de muncă în alte condiții decât cele prevăzute
anterior și folosirea timpului de lucru în alte scopuri decât îndeplinirea sarcinilor
de serviciu se consemnează în condica de prezență și se reflectă în pontajele
întocmite de către șefii de compartimente/coordonatorii de structuri, verificate și
confirmate, prin semnătură, de către directorul adjunct, care stau la baza
întocmirii, de către secretarul șef, a statelor de plată. Aceste reglementări se aplică
și în cazul angajaților care cumulează funcții sau sunt încadrați la plata cu ora;
 Suplinirea cadrelor didactice, care din motive justificate sunt în
imposibilitatea de a fi prezente în școală pentru a-și realiza activitățile cu
elevii, așa cum sunt stabilite prin orar sau prin programul unității se va
realiza după cum urmează:-pentru situațiile în care cadrele didactice sunt
în concedii medicale sau își exercită alte drepturi legale suplinirea se
realizează de către celelalte cadre didactice care sunt disponibile, în baza
unui contract de angajare la plata cu ora, care se încheie la propunerea
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doamnei director adjunct, în baza cererii persoanei în cauză, care se
angajează că va efectua activitățile prevăzute în planificările pentru
disciplina în cauză și va exercita și celelalte atribuții/responsabilități ce
revin colegului învoit în ziua/zilele respectivă/e, semnând în condica de
prezență;
Pentru situații deosebite, care determină imposibilitatea prezentării
cadrului didactic/angajatului la program, directorul poate aproba, pe baza
unei cereri scrise, o singură zi pe semestru, învoire numai dacă acesta își
asigură suplinirea prin înțelegere colegială de către un alt cadru
didactic/angajat, care se obligă în scris că va exercita toate atribuțiile și
responsabilitățile pe care angajatul învoit le are în sfera sa de competență.
În aceste situații angajatul învoit delegă atribuțiile și responsabilitățile care
îi revin colegului care îl înlocuiește. Pentru aceste ore nu se poate încheia
contract de muncă și, în consecință, nu pot fi plătite celor care asigură
suplinirea.

II.3.1. Conducerea Școlii Gimnaziale Lețcani
Art.15.
(1) Conducerea Școlii Gimnaziale Lețcani este realizată de către consiliul de
administrație, de către director și de către directorul adjunct.
(2) Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani este format din 9
membri, respectiv 4 reprezentanți ai corpului profesoral, 2 reprezentanți ai
părinților, 2 reprezentanți ai Consiliului Local Lețcani și un reprezentant al
Primarului Comunei Lețcani; desemnarea membrilor consiliului de administrație,
constituirea, organizarea și funcționarea acestuia se realizează în conformitate cu
legislația în materie, cu Metodologia cadru aprobată prin OMEN nr. 4619/2014,
respectiv ROFUIP aprobat prin OMEN 5447/2020 și cu prevederile prezentului
regulament. Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții și
responsabilități:
 aprobă proiectul de buget și avizează execuțiile bugetare la nivelul unității
de învățământ;
 aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de către directorul
școlii;
 aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;
 stabilește poziția școlii în relațiile cu terții;
 organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director
adjunct;
 aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar,
precum și schema de personal nedidactic;
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(4)

(5)

(6)

(7)

aprobă, la propunerea consiliului profesoral, programe de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice;
 sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor
didactice în conformitate cu normele legale în vigoare;
 aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursurilor;
 aprobă programul de funcționare și orarul școlii;
 aprobă regulamentul intern al unității scolare;
 își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ,
alături de director;
 administrează baza didactico-materială a unității școlare;
 aprobă/avizează documentațiile privind încadrarea, salarizarea,
promovarea/stimularea, modificarea raporturilor de muncă sau alte
probleme de personal întocmite de către compartimentele de specialitate;
 exercită orice alte atribuții stabilite prin legi, ordonanțe sau hotărâri
guvernamentale, ordine de ministru, regulamente și metodologii aprobate
de către MECS, prin hotărâri ale consiliului de administrație al ISJ Iași sau
decizii ale inspectorului școlar general, prin hotărâri ale consiliului local
etc. în sarcina organelor care exercită conducerea deliberativă a
persoanelor juridice, respectiv a consiliilor de administrație ale unităților
de învățământ, conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a
consiliilor de de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar.
Ȋn exerciterea atribuțiilor care îi revin, consiliul de administrație adoptă hotărâri în
baza procedurii stabilite conform Metodologiei-cadru de constituire, organizare și
funcționare a consiliilor de administrație (anexă la prezentul regulament).
Secretar al consiliului de administrație este un cadru didactic numit de către
director în baza hotărârii consiliului de administrație, care exercită atribuțiile
stabilite prin metodologia cadru sau prin hotărâri ale CA.
Directorul Școlii Gimnaziale Lețcani exercită conducerea executivă a acesteia,
în condițiile legii. Numirea în funcție, încheierea contractului de management,
salarizarea, evaluarea performanțelor manageriale, eliberarea din funcție a
directorului se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor și a
competențelor stabilite prin Legea educației naționale și a celorlalte acte
normative incidente.
Directorul Școlii Gimnaziale Lețcani exercită, fără a se limita la acestea,
următoarele atribuții și responsabilități:
 reprezintă unitatea de învățământ în raporturile cu autoritățile publice, cu
persoanele fizice și juridice etc.;
 este ordonator (terțiar) de credite al unității de învățământ;
 își asumă, împreună cu consiliul de administrație, răspunderea publică
pentru performanțele unității de învățământ;
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întocmește și propune spre aprobare regulamentul de organizare și
funcționare al unității de învățământ;
 propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și
raportul privind execuția bugetară;
 soluționează, în limitele competențelor legale, problemele de personal ale
unității;
 inițiază, întocmește, susține sau emite actele de autoritate necesare bunei
funcționări a instituției;
 prezintă raportul anual asupra calității educației și rezultatelor învățării
obținute la nivelul unității de învățământ;
 coordonează colectarea și transmiterea către factorii abilitați a datelor
statistice și a tuturor informațiilor solicitate cu privire la activitatea
instituției;
 exercită orice alte sarcini și responsabilități care, potrivit legislației în
vigoare, ROFUIP aprobat prin ordin al Ministrului, ordinelor,
regulamentelor, metodologiilor sau notificărilor MECS, adreselor ISJ,
hotărȃrilor Consiliului Local al Comunei Lețcani sau ale Consiliului de
administrație al școlii, revin conducerii executive a instituției;
 în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul emite decizii, respectând
procedura specifică, pe care o stabilește cu avizul consiliului de
administrație și care este anexă la prezentul regulament);
 pentru soluționarea operativă a problemelor curente directorul emite note
de serviciu.
(8) Directorul adjunct este numit cu respectarea normelor legale în vigoare și se află
în subordinea directorului, al cărui înlocuitor de drept este, și a consiliului de
administrație al școlii. Directorul adjunct exercită atribuțiile și responsabilitățile
cuprinse în fișa postului, care este întocmită/actualizată de către director, însușită
de către consiliul de administrație al școlii și aprobată de ISJ Iași, prin hotărârile
consiliului de administrație, deciziile directorului sau notificările ISJ Iași. Din fișa
fișa postului directorului adjunct fac parte, fără alte formalități, următoarele
atribuții și responsabilități:
1.Asigura fundamentarea, intocmirea, avizarea, supunerea spre aprobare si
respectarea/aplicarea urmatoarelor documente privind organizarea si functionarea
scolii:
a) programul de lucru si orarul scolii
b) respectarea/aplicarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlii
c) actele de autoritate si celelalte documente prevazute de legislatia in
vigoare privind activitatea in domeniile de care raspunde sau a structurilor
functionale aflate in subordine/pe care le conduce in mod nemijlocit;
d) documentele care potrivit normelor de organizare a inspectiei scolare sunt
solicitate directorului adjunct (conform anexei);
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e) listele cuprinzand bunurile aflate în proprietatea sau administrarea școlii;
f) fișele cuprinzand atribuțiile compartimentelor/comisiilor aflate în
subordine si fisele posturilor (actualizate) ale tuturor angajatilor unitatii;
g) proiectele de contracte sau alte acte juridice prin care scoala dobandeste
drepturi sau isi asuma obligatii patrimoniale sau nepatrimoniale;
h) graficul cu profesorii si invatatorii de serviciu pe scoala;
i) programarea cadrelor didactice care insotesc elevii in timpul efectuarii
transportului cu microbuzul;
j) proiectul/actualizarea programului anual de achizitii si a listei de investitii
k) orice alte documente care reglementeaza activitatea în domeniile de care
răspunde sau care îi sunt solicitate de catre director, consiliul de
administrație sau consiliul profesoral.
2.Coordoneaza, controleaza si raspunde de organizarea, desfasurarea si eficienta
activitatii in urmatoarele domenii:
a) evaluarea si asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ;
b) inventarierea, evidenta, asigurarea integritatii, paza, pastrarea, utilizarea
eficienta si gestionarea legala a bunurilor aflate in proprietatea sau in
administarea Scolii Gimnaziale Letcani;
c) paza unității
d) protectie civila, combaterea violenței, securitate și sănătate în muncă,
siguranța persoanelor și a bunurilor în mediul școlar, situatii de urgenta
(inclusiv P.S.I), gospodarire, infrumusetare, igiena (inclusiv obtinerea
avizelor si autorizatiilor de functionare), inclusiv aplicarea normelor
sanitare și juridice impuse de autorități în situațiile de urgență sau de
alertă;
e) asigurarea utilitatilor;
f) achizitiile publice de produse,servicii si lucrari;
g) executarea contractelor in care Scoala Letcani este parte;
h) mijloace de învățământ, manuale scolare si auxiliare didactice;
i) acordarea burselor scolare si derularea programelor guvernamentale
(laptele si cornul, Euro 200, rechizitele școlare etc.)
j) initierea si fundamentarea deciziilor privind angajarea si lichidarea
cheltuielilor bugetare (confirmarea angajarii, realitatii si legalitatii
obligatiilor de plata prin investirea cu formula”bun de plata” a facturilor
sau a altor documente din care decurg obligatii financiare ale unitatii);
k) aprobarea ,justificarea si evidenta contabila (tinuta de catre administratorul
financiar) a consumurilor de materiale, produse, energie etc.;
l) casarea,declasarea si valorificarea bunurilor unitatii;
m) receptia produselor, serviciilor si lucrarilor contractate de catre scoala si
inregistrarea acestora in evidentele contabile;
n) olimpiade, concursuri si examene scolare;
o) alte domenii de activitate stabilite de catre director sau consiliul de
administratie;
p) coordonarea activității cabinetului medical, evaluarea stării de sănătate,
asistența medicală și protecția împotriva îmbolnăvirii a elevilor și a
personalului
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3.Conduce în mod nemijlocit sau coordonează activitatea urmatoarelor comisii
sau alte structuri functionale din scoala, asigurand exercitarea competentelor
legale ale acestora:
a) comisia pentru asigurarea calitatii;
b) compartimentul administrativ, achizitii publice, investitii si gospodarire a
unitatii;
c) comisiile de licitație sau de selecție a ofertelor;
d) comisia de receptie a produselor, serviciilor sau lucrarilor;
e) comisia de inventariere a bunurilor;
f) comitetul pentru situatii de urgenta;
g) comisia pentru sanatate si securitate in munca;
h) comisia pentru disciplina/ancheta disciplinara;
i) comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in scoala
j) comisia pentru verificarea ritmicitatii notarii elevilor;
k) comisia pentru proiecte europene;
l) comisia pentru gospodarire si infrumusetare;
m) alte comisii sau structuri stabilite de catre conducerea deliberative sau
executivă a scolii;
n) comisia pentru prevenirea violenței
o) comisia pentru monitorizarea controlului intern/managerial
4) Participă la elaborarea si aplicarea strategiei locale de modernizare a educatiei, a
programului de dezvoltare institutionala,a cartei scolii,a programelor manageriale sau
operationale ale scolii;elaboreaza, actualizeaza supune aprobarii si aplica procedurile
dupa care se desfasoara activitatea in domeniile de care raspunde;
5) Poate reprezenta scoala in raporturile cu alte personae fizice sau juridice daca
are,in acest sens, delegatie din partea directorului;
6) Prezinta rapoarte sau informari privind activitatea desfasurata si rezultatele
obtinute in domeniile sau de catre compartimentele/personalul din subordine
consiliului de adminstratie,consiliului profesoral sau directorului scolii;exercita
controlul intern la compartimentele si in domeniile de care raspunde, luand sau
propunand masurile ce se impun pentru eliminarea neregularitatilor sau pentru
recuperarea eventualelor prejudicii constatate;
7) Este inlocuitorul de drept al directorului si poate semna,in locul acestuia,actele
emise de scoala,cu excptia celor care sunt de competnta ordonatorului tertiar de
credite sau a actelor de autoritate sau de studii, pe care le va putea semna numai daca
are,in acest scop, imputernicire speciala,cu respectarea stricta a prevederilor legale;
8) Raspunde de legalitatea si oportunitatea deciziilor luate si a actelor
semnate,suportând consecințele juridice și contravaloarea prejudiciilor aduse școlii
sau factorilor de conducere ai acesteia ca urmare a neindeplinirii atributiilor de
serviciu sau ca urmare a neregularitatilor sau ilegalitatilor savarsite in exercitarea
functiei de director adjunct;
9) Exercită orice alte atrbutii stabilite in sarcina sa prin decizii ale directorului sau
hotarari ale consiliului profesoral/consiliului de administrație.
10) Întocmește, supune aprobării și aplică programul managerial propriu pentru
ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din prezenta fișă de sarcini, din
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documentele de proiectare ale școlii, din regulamente și actele interne de autoritate,
conform normelor legale în vigoare.
11) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul adjunct emite note de serviciu.
Directorul adjunct răspunde în mod nemijlocit, în condițiile legii, pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce-i revin și suportă
eventualele prejudicii aduse în acest mod unității, celorlalți factori de conducere sau
unor persoane fizice sau juridice.

II.3.2. Organisme consultative
Art.16.
(1) Consiliul de administrație și directorul școlii conlucrează cu: consiliul profesoral,
consiliile claselor, comitetele, consiliul reprezentativ și asociațiile de părinți, cu
consiliul elevilor și cu alte organisme consultative constituite în conformitate cu
normele legale în vigoare și cu prevederile prezentului regulament.
(2) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice ale școlii,
inclusiv a celor dinstructurile arondate, este prezidat de către director și se
întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la
solicitarea a minim o treime dintre membrii săi, având următoarele atribuții:
 gestionează și asigură calitatea actului didactic;
 stabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia;
 validează fișele de evaluare a personalului didactic pe baza cărora se
stabilește calificativul anual;
 propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului
didactic;
 propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
 propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de
„profesorul anului” personalului didactic cu rezultate deosebite;
 aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
 propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul
cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii
profesionale;
 propune consiliului de administrație programe de formare și dezvoltare
profesională continuă a cadrelor didactice;
 alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;
 soluționează orice alte probleme care, potrivit legislației în vigoare,
normelor Ministerului Educației, notificărilor ISJ și actelor interne de
autoritate sunt de competența consiliului profesoral.
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(3) Consiliul reprezentativ al părinților se constituie la nivelul școlii cu
personalitate juridică, fiind format din totalitatea președinților comitetelor de
părinți constituite la nivelul claselor și al structurilor arondate; modul de
constituire și funcționare, atribuțiile și responsabilitățile pe care le exercită
comitetele de părinți, consiliul consultativ și asociațiile de părinți, precum și
raporturile dintre părinți și organele de conducere sau pesonalul școlii sunt
stabilite prin ROFUIP, aprobat prin OMEN 5447/2020 și prin prezentul
regulament.
(4) Consiliul elevilor se constituie și funcționează în conformitate cu ROFUIP
aprobat prin OMECS 5447/2020 și Statutul elevilor aprobat prin OMEN
4742/2016, cu actele normative aprobate de factorii în drept și funcționează după
un program de activitate și un regulament propriu, întocmite de către președintele
și vicepreședinții consiliului cu sprijinul cadrului didactic care răspunde de
activitatea CE, al directorului adjunct și al consilierului educativ, avizate de către
director și aprobate prin votul plenului CE.
(5) Consiliile claselor se constituie, funcționează și exercită atribuțiile/
responsabilitățile stabilite prin ROFUIP aprobat prin OMEN 5447/2020, prin
hotărâri ale consiliului de administrație sau prin hotărâri ale consiliului profesoral,
în condițiile legii.

II.3.3. Structuri funcționale, colective
compartimente și responsabilități

de

lucru,

Art.17.
(1) Pentru organizarea activității și soluționarea problemelor specifice pe domenii de
activitate, la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani se constituie și funcționează
următoarele structuri funcționale, comisii, compartimente și colective de lucru:
 unitățile școlare constituite ca structuri arondate ( Școala Gimnazială
Cogeasca, Școala Primară Bogonos, Școala Primară Cucuteni, Grădinița
cu Program Normal Lețcani);
 comisia pentru evaluare și asigurarea calității;
 consiliul pentru curriculum și colectivul de întocmire a orarului;
 comisia pentru securitate și sănătate în muncă; prevenirea/gestionarea
situațiilor de urgență și asigurarea transportului elevilor în condiții de
siguranță
 comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a corupției și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
 Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial
 comisia pentru școlarizare, frecvență și prevenirea abandonului școlar;
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catedre și comisii metodice;
comisia pentru proiecte și parteneriate educative;
comisia pentru orientare școlară și profesională;
colectivul pentru eficientizarea sistemului informațional și de marketing;
Comisia pentru înscrierea în SIIIR a datelor
comisia pentru pregătirea și organizarea competițiilor școlare;
comisia pentru organizarea evaluărilor naționale;
comisia pentru mobilitatea personalului;
comisia pentru organizarea admiterii absolvenților clasei a VIII-a în liceu;
comisia pentru regulamente și proceduri;
comisia pentru angajarea, salarizarea și promovarea personalului
comisia pentru întocmirea, securitatea, selecția și arhivarea documentelor
școlare;
 comisia pentru inventarierea bunurilor;
 comisia pentru acordarea burselor, a rechizitelor școlare și a celorlalte
drepturi sociale;
 comisia de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor;
 comisia pentru organizarea serviciului pe școală;
 compartimentul pentru achiziții publice;
 compartimentul secretariat și resurse umane;
 compartimentul administrativ;
 compartimentul financiar-contabil;
 alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare sau constituite
prin hotărâri ale consiliului de administrație sau decizii ale directorului.
(2) Structurile funcționale, compartimentele și colectivele de lucru prevăzute la
alineatul precedent se constituie, funcționează și exercită competențele stabilite
prin actele normative existente sau prin actele interne de autoritate, în condițiile
legii.
(3) Pentru coordonarea activității în anumite domenii de activitate sau pentru
exercitarea unor competențe specifice, directorul școlii, pe baza aprobării
consiliului de administrație sau, după caz, cu avizul consiliului profesoral,
numește cadrele didactice care exercită anumite responsabilități, respectiv:
 coordonator programe și proiecte educative;
 coordonator structură arondată;
 coordonator CEAC;
 responsabil cu activitatea de perfecționare
 șef catedră/comisie metodică/colectiv de lucru;
 educatoare/învățător/diriginte grupe preșcolari/clase de elevi;
 manager de transport;
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(4)

(5)

(6)

(7)

responsabil cu monitorizarea activității privind protecția datelor cu
caracter personal
 secretar al consiliului profesoral;
 secretar al consiliului de administrație;
 profesor/învățător/educatoare de serviciu pe școală/grădiniță;
 responsabil privind relațiile cu publicul și furnizarea informațiilor de
interes public;
 responsabili privind prevenirea sit. de urgență, lucrător desemnat pentru
asigurarea respectării normelor SSM și garantarea siguranței în mediul
școlar
 responsabil CDI
 responsabil acordare viza CFPP;
 gestionar;
 casier;
 șefi de compartiment;
 coordonatori pe anumite domenii de activitate, alte responsabilități.
Structurile funcționale, comisiile/colectivele de lucru, compartimentele și
responsabilii pe domenii exercită atribuțiile ce le revin conform actelor normative
care reglementează activitatea în sfera de competență, conform ROFUIP aprobat
prin OMEN 5447/2020 și prezentului regulament.
Șefii structurilor funcționale/comisiilor metodice/colectivelor de lucru/
compartimentelor și responsabilii pe domenii de activitate au obligația de a
asigura proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea activității și a
rezultatelor obținute, de a întocmi și transmite informările și rapoartele solicitate
de către conducerea școlii și ISJ Iași sau de către alte autorități abilitate, făcând
propuneri pentru îmbunătățirea activității și ducând la îndeplinire măsurile
stabilite prin hotărârile consiliului profesoral sau ale consiliului de administrație și
prin deciziile directorului; întocmesc procedurile și inițiază actele de autoritate
care privesc respectarea/aplicarea legislației și soluționarea problemelor specifice
din domeniile de care răspund.
Atribuțiile și responsabilitățile pe care le exercită fiecare angajat al școlii, inclusiv
cele stabilite prin acte normative sau acte interne de autoritate emise de factorii
de conducere ai școlii, reprezintă sarcini de serviciu și se includ fără alte
formalități în fișa postului angajaților în cauză, care este anexă la contractul
individual de muncă.
Angajarea, salarizarea, promovarea și evaluarea personalului școlii se realizează
cu respectarea procedurilor, a competențelor și a celorlalte cerințe stabilite prin
legislația în materie sau prin actele interne de autoritate ale factorilor de
conducere.
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(8) Drepturile și obligațiile angajaților școlii sunt cele stabilite prin statutul
personalului didactic, prin Codul muncii sau prin alte acte normative incidente,
respectiv prin contractele de muncă încheiate în condițiile legii sau prin actele
interne de autoritate, inclusiv prin prezentul regulament. Drepturile de natură
salarială sau alte drepturi patrimoniale se acordă de către factorii de conducere
competenți la solicitarea scrisă a angajaților, respectiv a reprezentanților legali ai
acestora sau în baza referatului întocmit de către șeful compartimentului
secretariat-resurse umane, cu respectarea condițiilor și procedurilor legale.
(9) În soluționarea problemelor de personal și în special pentru asigurarea
recunoașterii/respectării/acordării și protejării drepturilor sau pentru îndeplinirea
sarcinilor de serviciu de către angajații unității, directorul, consiliul de
administrație și compartimentul resurse umane vor colabora permanent cu
organizația de sindicat, în baza contractului colectiv de muncă la nivel de unitate,
încheiat în conformitate cu legislația muncii.

II.3.4. Structurile
metodice

arondate

și

catedrele/comisiile

Art.18.
(1) Unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani este formată din
Școala Gimnazială Lețcani, care are statut de școală coordonatoare, și următoarele
structuri arondate, cu statut de unități fără personalitate juridică: Școala
Gimnazială Isaia Teodorescu Cogeasca, Școala Primară Bogonos, Școala Primară
Cucuteni șI Grîdinița cu Program Normal Lețcani.
(2) Structurile arondate Școlii Gimnaziale Lețcani se integrează din punct de vedere
organizațional, administrativ, financiar și funcțional în unitatea cu personalitate
juridică, cu respectarea legislației generale și speciale aplicabile și a principiilor
stabilite prin prezentul regulament. Ele se subordonează consiliului de
administrație, directorului și directorului adjunct constituit/numiți la nivelul
unității cu personalitate juridică și asigură respectarea/aplicarea legislației din
domeniul
educației,
a
ordinelor/notificărilor
MEN,
a
hotărârilor/deciziilo/instrucțiunilor ISJ Iași, a rhotărârilor adoptate de CA și a
deciziilor/notelor de serviciu emise de director sau de către directorul adjunct, în
condițiile legii. Fiecăreia dintre unitățile care intră în componența unității cu
personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani i se recunoaște identitatea
instituțională și i se garantează dreptul la dezvoltare și afirmare proprie, în
concordanță cu realitățile, nevoile și aspirațiile specifice ale comunității pe care o
deservește și cu progresele realizate la nivel local, național și european în
domeniul educației.
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(3) Raporturile dintre conducerea persoanei juridice Școala Gimnazială Lețcani și
structurile arondate acesteia precum și raporturile dintre unitățile care formează
unitatea cu personalitate juridică se întemeiază pe principiile echității, respectului
și încrederii reciproce, ale legalității și responsabilității, ale solidarității, cooperării
și acțiunii convegente pentru asigurarea calității în educație, pentru refacerea și
consolidarea unității de conștiință, de voință și de acțiune a corpului profesoral
din întreaga comună și creșterea prestigiului și a contribuțiilor școlii la
dezvoltarea și afirmarea comunității locale.
(4) Conducerea operativă a unităților de învățământ constituite ca structuri în cadrul
școlii cu personalitatate juridică se realizează de către directorul adjunct și de
coordonatorii numiți prin decizie a directorului, la propunerea majorității cadrelor
didactice din unitatea respectivă, în baza hotărȃrii consiliului de administrație,
dintre profesorii, profesorii pentru învățământ primar/învățătorii sau profesorii
pentru învățământ preșcolar/educatoarele, cu statutut de titulari sau angajați pe o
perioadă de cel puțin un an pe posturi/catedre în cadrul acestora.
(5) Coordonatorul structurii arondate Școala Gimnazială Cogeasca este propus pentru
a fi ales ca membru în consiliul de administrație al unității de învățământ cu
personalitate juridică în limitele numărului de cadre didactice desemnate de către
consiliul profesoral. În cazurile în care acesta nu este ales de consiliul profesoral,
refuză sau își prezintă demisia din calitatea de membru CA, unuia dintre membrii
aleși din rândul cadrelor didactice i se stabilește ca responsabilitate monitorizarea
activității și promovarea în cadrul CA a soluțiilor pentru problemele specifice ale
acestei structuri.
(6) La nivelul unităților de învățământ constituite ca structuri în cadrul persoanei
juridice se pot constitui colective/grupuri de lucru sau reprezentative /consultative
proprii, integrate total sau reprezentate de responsabil, în organismele
corespunzătoare de la nivelul persoanei juridice (în situațiile în care numărul de
membri prevăzut de actele normative al acestor organisme pentru unitatea cu
personalitate juridică nu prevăd/permit cuprinderea tuturor membrilor). Acestea
asigură exercitarea atribuțiilor/răspunderilor și atingerea obiectivelor stabilite de
factorii de conducere sau de comisiile/colectivele de lucru de la nivelul unității cu
personalitate juridică în cadrul structurii arondate.
(7) Coordonatorul structurii arondate exercită, fără a se limita la acestea, următoarele
atribuții și responsabilități, care se includ, fără alte formalități, în fișa postului:
1. Coordonează activitatea de ansamblu desfășurată la nivelul unității școlare
fără personalitate juridică asigurând aplicarea/respectarea la nivelul acesteia a
legislației în vigoare, a regulamentelor, metodologiilor și actelor de autoritate
emise/adoptate de conducerea deliberativă sau executivă a UPJ și realizarea
obiectivelor stabilite prin Planul de dezvoltare instituțională, prin planurile
operaționale sau manageriale adoptate cu respectarea normelor în vigoare
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2.

Proiectează activitatea unității, organizează și coordonează activitatea
personalului didactic și nedidactic al acesteia, asigurând repartizarea
echilibrată și îndeplinirea atribuțiilor/ responsabilităților, respectarea
programului/orarului, completarea/semnarea condicii de prezență, întocmirea
pontajelor etc.
3. Gestionează împreună cu administratorul de patrimoniu și administratorul
financiar, și asigură depozitarea/păstrarea și folosirea eficientă a bazei
didactico-materiale a grădiniței/școlii și a tuturor bunurilor sau fondurilor
repartizate/alocate acesteia, sub coordonarea directorului adjunct.
4. Asigură, împreună cu factorii responsabili de la nivelul UPJ serviciile de
utilitate publică necesare funcționării normale a unității
5. Întocmește referate de necesitate, se implică în realizarea achiziției și recepției
bunurilor/serviciilor pe care le gestionează conform normelor legale,
împreună cu administratorul de patrimoniu.
6. Împreună cu secretarul șef, urmărește înscrierea, mișcarea și frecvența
elevilor/ preșcolarilor și întocmește proiectul planului de școlarizare al
unității.
7. Asigură, împreună cu administratorul de patrimoniu tipizatele, urmărește
completarea și gestionează documentele școlare, asigurând arhivarea acestor
conform normelor în vigoare sub coordonarea secretarului șef și a comisiei de
selecție a documentelor.
8. Asigură, împreună cu directorul adjunct și administratorul de patrimoniu,
completarea/depunerea documentațiilor și obținerea autorizațiilor/avizelor de
funcționare și aplicarea/respectarea normelor legale privind siguranța în
mediul școlar, îndeplinește responsabilitățile ce revin lucrătorului desemnat
pentru securitatea și sănătatea în muncă, identifică riscurile și ia măsuri pentru
preîntâmpinarea situațiilor de urgență și a actelor de violență, respectarea
normelor igienico-sanitare și juridice impuse de autorități în cazul unor
epidemii/pandemii, transportul în siguranță al copiilor și ia măsurile care se
impun pentru preîntâminarea oricăror incidente sau accidente
9. Participă la ședințele CA al Școlii Gimnaziale Lețcani și reprezintă structura
arondată în raporturile cu conducerea executivă, cu organismele consultative,
cu șefii de compartimente/comisii/structuri funcționale de la nivelul UPJ.
10. Coordonează activitatea consiliilor claselor, activitatea extracurriculară,
activitatea de colaborare cu părinții, parteneriatele educaționale, programul
Școala altfel etc. la nivelul structurii arondate, în colaborare cu d-na
coordonator programe educative și ceilalți colegi cu responsabilități în
domeniu de la nivelul UPJ.
11. Coordonează, împreună cu factorii responsabili de la școala de centru,
programele sociale derulate la nivelul unității, respectiv distribuirea
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produselor de panificație, lactate și fructelor, acordarea burselor, a
rechizitelor, Euro200, Legea 248, copii cu CES, comanda și distribuirea
manualelor școlare etc.
12. Asigură întocmirea și transmiterea, împreună cu factorii responsabili de la
nivelul UPJ, a situațiilor și informațiilor solicitate de ISJ, autoritățile locale
sau județene, comsiliul de administrație etc. și asigură circulația informațiilor
și soluționarea la termen a corespondenței
13. Ține permanent legătura cu factorii de conducere și compartimentele de
specialitate din cadrul UPJ asigurând soluționarea opertivă și legală a
cererilor/ petițiilor depuse de către părinți sau alte categorii de cetățeni și
eliberarea documentelor solicitate.
14. Asigură soluționarea operativă a problemelor ce țin de funcționarea normală a
instituției
15. Prezintă informări și rapoarte privind activitatea și rezultatele obținute de
unitate, informează cu maximă operativitate conducerea școlii și factorii de
intervenție asupra situațiilor/evenimentelor speciale și ia măsurile ce se impun
pentru limitarea efectelor negative ale acestora în limitele competențelor
legale.

Art.19.
a) Catedrele/comisiile metodice se constituie la nivelul unității cu personalitate
juridică și cuprind cadrele didactice care au aceeași specializare sau care au
norma didactică formată din ore la discipline care fac parte din aceeași arie
curriculară.
b) În învățământul preșcolar și la ciclul primar se constituie câte o comisie
metodică pe nivel de învățământ. Activitățile metodice și celelalte acțiuni
specifice se pot organiza și la nivelul subcomisiilor constituite la nivelul
fiecărei clase sau/și unități școlare
c) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei,
respectiv responsabilul comisiei/subcomisiei metodice, ales prin vot secret de
către membrii catedrei/comisiei.

d) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin atunci când directorul,

responsabilul
ales ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar.
Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
 stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național,
adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale
elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii
standardelor naționale;
 elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere
consiliului profesoral;
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consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării
didactice și a planificărilor semestriale;
elaborează instrumente de evaluare și notare;
analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;
monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se
realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;
inițiază, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de
pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru
examene/evaluări și concursuri școlare;
organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice
unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
implementează standardele de calitate specifice;
realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității
didactice.

Art.20.
Atribuțiile șefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
 coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice
 verifică și avizează planificările întocmite de cadrele deidactice din catedră
 îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin regulamente și metodologi ale
MEC, prin notificări ale ISJ sau de către consiliul de administrație și de către
director.

II.3.5. Compartimentul secretariat-resurse umane
Art.21.
o Compartimentul secretariat-resurse umane cuprinde, după caz, posturile de
secretar șef, de secretar sau informatician și este format din personalul didactic
auxiliar care ocupă aceste posturi. Șef al compartimentului secretariat și resurse
umane este secretarul șef al școlii.
o Compartimentul secretariat-resurse umane este subordonat directorului unităţii de
învăţământ și exercită, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții și
responsabilități:
 ține evidența personalului școlii, răspunzând inclusiv de completarea și
transmiterea REVISAL;
 asigură funcționalitatea sistemului informațional al școlii, întocmește,
actualizează și gestionează baza de date, înscrie și ține evidența preșcolarilor
și elevilor pe care o actualizează permanent și rezolvă, pe baza hotărârilor
consiliului de administrație, problemele privind mișcarea elevilor;
 asigură respectarea/aplicarea legislației cu privire la protecția datelor cu
caracter personal
 completează sau verifică, după caz, și asigură păstrarea în condiții de
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o
o
o

o

securitate, utilizarea corectă și arhivarea documentelor școlii;
 rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii și desfășurării evaluărilor
naționale, a examenelor de admitere;
 întocmește și transmite situațiile statistice și celelalte categorii de documente
solicitate de către autorități și instituții competente sau de către conducerea
deliberativă sau executivă a unității;
 asigură întocmirea/verificarea sau avizarea documentațiilor, urmarea
procedurilor și asistența tehnică și juridică pentru emiterea/adoptarea actelor
de autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care
dau naștere, modifică sau sting raporturi juridice dintre școală și angajați,
părinți sau alte persoane fizice sau juridice;
 păstrează și aplică sigiliul școlii pe documentele verificate și semnate de
persoanele în drept;
 exercită atribțiile ce-i revin ca responsabil sau menbru în comisiile numite
prin deciziile directorului sau hotărârile consiliului de administrație
 stabilește necesarul de fonduri pentru cheltuielile de personal făcând
demersurile necesare pentru solicitarea/obținerea sumelor necesare acordării
diferitelor categorii de drepturi bănești;
 calculează drepturile salariale sau de altă natură și întocmește fișele de
încadrare/vacantare, statele de funcții, statele de personal și statele de plată
pentru toți angajații unității;
 înregistrează și verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi
patrimoniale care se acordă, potrivit legii, elevilor;
 gestionează actele de studii, asigură păstrarea și arhivarea documentelor,
monitorizează soluționarea corespondenței;
 ține legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului
școlar, al autorităților publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități
competente în soluționarea problemelor specifice;
 rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare,
ROFUIP, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului
sunt stabilite în sarcina sa.
Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de
învăţământ şi pentru o r i c e alte persoane interesate, potrivit unui program de
lucru cu publicul aprobat de către director.
Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de
curs.
Secretarul șef predă condica profesorului de serviciu și o preia la sfârșitul
programului, verificând semnarea acesteia de către cadrele didactice și de către
profesorul de serviciu, făcând, dacă este cazul, mențiunile privind absențele de la
program, concediile medicale, suplinirea absenților sau alte mențiuni. Secretarul
predă și primește cataloagele profesorului/învățătorului, la începutul, respectiv la
terminarea orelor de curs, după ce a verificat, împreună cu profesorul/învăţătorul
de serviciu, existenţa și starea acestora . Sarcinile secretarului șef și ale secretarului
se stabilesc prin fișele posturilor, prin deciziile directorului sau prin hotărârile
consiliului de administrație.
Secretarul șef și toți angajații din cadrul compartimentului secretariat-resurse
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umane își exercită atribuțiile și răspund de consecințele activității sau inactivității
lor la nivelul tuturor unităților de învățământ care intră în componența unității cu
personalitate juridică.

II.3.6. Compartimentul administrativ
Art.22.
(1) Compartimentul
administrativ
este
subordonat
consiliului
de
administraţie/directorului/directorulului adjunct al unităţii de învăţământ, fiind
format din administratorul de patrimoniu, care este și coordonatorul
compartimentului, și din personalul nedidactic al unității.
(2) În calitate de coordonator al compartimentului administrativ,
administratorul de patrimoniu exercită următoarele atribuții și responsabilități (a
căror enumerare nu este limitativă):
 Întocmește și actualizează evidențele operative privind bunurilor care
alcătuiesc baza didactico-materială a învățământului atât la nivelul UPJ,
cât și la nivelul fiecărei unități din cadrul acesteia și asigură
depozitarea/păstrarea, utilizarea bunurilor unității, pe care le gestionează
cu respectarea reglementărilor în materie;
 coordonează activitatea personalului tehnic și administrativ, de
întreţinere şi curăţenie (paznici, ș ofer, muncitori, gestionari, îngrijitori
etc.);
 întocmește proiectul programului anual de achiziții cu privire la
capitolul bunuri și servicii și documentațiile de atribuire a contractelor,
făcând parte din compartimentul de achiziții publice;
 face parte din comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor,
constituită la nivelul unității;
 întocmește fișele de magazie și ține evidența consumurilor de materiale
aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
 propune și supraveghează realizarea reparațiilor și a lucrărilor de
întreținere, igienizare, gospodărire și înfrumusețare;
 asigură respectarea planului de pază a unității și a măsurilor stabilite de
către conducerea acesteia pe linia securității și sănătății în muncă, a
situațiilor de urgență și P.S.I, a autorizării din punctul de vedere al
situațiilor de urgență, sanitar, al calității în construcții, alimentație
publică etc.;
 asigură utilizarea eficientă a terenurilor, clădirilor și a tuturor
componentelor bazei didactico-materiale;
 inițiază, pregătește documentațiile pentru organizarea licitațiilor și
monitorizează execuția contractelor de închiriere/arendă etc. încheiate de
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școală cu persoane fizice sau juridice;
 fundamentează, propune și operează, pe baza aprobării factorilor
competenți, modificările produse cu privire la existența, utilizarea și
mișcarea bunurilor și prezintă actele corespunzătoare compartimentului
financiar-contabil pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile,
după aprobarea factorilor în drept;
 propune conducerii unității calificativele anuale, măsuri de stimulare sau
sancțiuni disciplinare pentru personalul din subordine;
 solicită/propune emiterea/adoptarea actelor de autoritate care vizează
administrarea în condiții de legalitate și eficiență a patrimoniului,
organizarea activității, drepturile și obligațiile angajaților din
compartimentul administrativ etc.;
 prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului
administrativ pe linia asigurării condițiilor materiale optime pentru
desfășurarea procesului de învățământ, integrității și a utilizării eficiente
a patrimoniului unității, raport ce va fi supus validării consiliului de
administrație odată cu rezultatele inventarierii anuale;
 exercită orice alte atribuții care potrivit legislației în vigoare, ROFUIP
aprobat de MEN, instrucțiunilor ISJ Iași sau prin actele interne de
autoritate revin compartimentului administrativ sau administratorului de
patrimoniu.
(3) În situația în care unitatea școlară rămâne fără postul de administrator de
patrimoniu, consiliul de administrație, la propunerea directorului adjunct, va
stabili ca atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la alineatul precedent să fie
cuprinse în fișa postului unui alt angajat care ocupă un post de conducere sau
de execuție în cadrul instituției.

II.3.7.
Compartimentul
administratorul financiar

financiar-contabil

și

Art.23.
(1) Compartimentul financiar-contabil este structura organizatorică din cadrul
unității de învățământ cu personalitate juridică în care sunt organizate
fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidențelor contabile,
întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului
unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire
la activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului unității.
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(2) Din compartimentul financiar-contabil fac parte administratorul financiar și
ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu
denumirea generică de „contabil” sau „contabil șef”.

Art.24.
Administratorul financiar are următoarele atribuţii și responsabilități principale:
(1) Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea
activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare; face parte din structura pentru dezvoltarea și monitorizarea
controlului managerial intern și asigură întocmirea rapoartelor corespunzătoare
pe care le prezintă spre aprobare consiliului de administrație și directorului.
(2) Coordonează inventarierea și gestionează, împreună cu administratorul de
patrimoniu, întregul patrimoniu al unităţii şcolare, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile consiliului de
administraţie.
(3) Întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform
normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; propune rectificările
bugetare; inițiază demersurile pentru obținerea fondurilor necesare acoperirii
diferitelor categorii de cheltuieli, inclusiv a celor vizând acordarea unor drepturi
bănești ale angajaților unității, în condițiile legii.
(4) Organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor
(5) Răspunde de corectitudinea bilanțurilor/situațiilor/rapoartelor contabile și de
respectarea întocmai a procedurilor privind transmiterea prin FOREXEBUG a
balanțelor de verificare și a celorlalte documente contabile prevăzute de
legislația incidentă.
(6) Completează direct sau/și cu ajutorul informaticianului, căruia i le poate pune la
dispoziție, sub semnătură, situțiile financiar-contabile care trebuie completate în
SIIR.
(7) Organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, cu excepția celor
prevăzute de lege, și propune formele legale de realizare a auditulului public
intern.
(8) Răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care
afectează patrimoniul unităţii şcolare şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a
documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; ține
evidența contractelor privind achizițiile publice și a celor vizând administrarea
bunurilor, urmărind execuția corectă a acestora și propunând măsurile ce se
impun în situațiile de încălcare a prevederilor acestora.
(9) Răspunde de efectuarea și corectitudinea actelor privind inventarierea generală a
patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de
administraţie consideră necesar; monitorizează și avizează actualizarea listelor
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cuprinzând bunurile care formează baza didactico-materială a școlii, aflate în
proprietatea sau în administrarea școlii sau care sunt administrate direct de către
autoritățile publice locale și sesizează conducerea cu privire la situațiile de
schimbare a destinației sau de scoatere din evidență a acestora.
(10)
Organizează şi întocmește lucrările de închidere a exerciţiului financiarcontabil.
(11)
Exercită atribuțiile și răspunderile stabilite în sarcina sa prin actele
normative și actele interne de autoritate privind controlul managerial intern
(12)
Asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor unităţii şcolare faţă de
bugetul de stat, faţă de Primărie/Consiliul Judeţean şi terţi.
(13)
Supervizează și asigură implementarea procedurilor de contabilitate cu
ajutorul programului informaţional.
(14)
Inițiază/avizează, în condițiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri
ale consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului prin care se
angajează fondurile sau patrimoniul instituției.
(15)
Asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim
special.
(16)
Întocmește, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare,
realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie și răspunzând de
realitatea, exactitatea și legalitatea datelor înscrise în actele pe care le
întocmește, verifică, avizează sau/și propune pentru aprobare/semnare factorilor
de conducere..
(17)
Propune, împreună cu directorul adjunct, organizarea gestiunilor, numirea
gestionarilor, constituirea garanțiilor, cu respectarea cerințelor legale în materie.
(18)
Răspunde de evaluarea mijloacelor fixe ale unității și de respectarea
condițiilor și procedurilor legale pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor
fixe sau pentru declasarea, casarea și valorificarea materialelor rezultate.
(19)
Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației
locale, al ISJ sau al altor instituții și autorități pentru soluționarea problemelor
ce țin de activitatea financiar-contabilă sau administrarea patrimoniului.
(20)
Urmărește,
păstrează,
asigură
cunoașterea
și
ducerea
la
îndeplinire/respectarea normelor legale, a hotărârilor Consiliului Local sau ale
Consiliului de administrație, cu respectarea nomelor financiare și legale
corespunzătoare.
(21)
Urmărește, propune măsuri, întocmește/elaborează documentele și
răspunde de aplicarea/respectarea obligațiilor ce revin unității cu personalitate
juridică, consiliului de administrație și directorului/ordonatorului terțiar de
credite potrivit Legii contabilității, Legii finanțelor publice, Legii finanțelor
publice locale, Legii educației naționale, Legii achizițiilor publice, Legii
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salarizării, Codului administrativ, Legii privind proprietatea publică și regimul
juridic al acesteia, Codului fiscal și celorlalte legi sau acte normative care
reglementează activitatea financiar-contabilă a instituțiilor publice, precum și
din hotărârile Consiliului Local Lețcani sau din contractul de management
administrativ-financiar încheiat de director cu primarul comunei.
(22)
Exercită orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de legislația în
vigoare (inclusiv ROFUIP) în sarcina compartimentului financiar-contabil și/sau
a administratorului financiar sau care sunt stabilite de către ordonatorii de
credite, respectiv de către consiliul de administrație sau de către director, care se
includ fără alte formalități în fișa postului.

II.3.8. Comisia și coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare
Art.25.
(1) Comisia pentru proiecte și parteneriate educaționale se constituie prin decizie a
directorului, cu avizul consiliului profesoral și cu aprobarea consiliului de
administrație, fiind condusă de coordonatorul pentru programe și parteneriate
educaționale.
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,
este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat
de către Consiliul de Administrație.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară
activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în
colaborare cu șeful comisiei diriginților, cu responsabilul comisiei de
învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de
părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu
partenerii guvernamentali și neguvernamentali.

Art.26.
Comisia și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare îndeplinesc următoarele atribuții:


coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală
din școală;



avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților
educative ale clasei;
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elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și
extrașcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională,
cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației
Naționale, în urma consultării părinților și a elevilor;



elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de
intervenție și prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței,
a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților
de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale,
ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă;



identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund
nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin
consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației;



analizează semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității
de învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora
la orele de curs;



prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea
educativă și rezultatele acesteia;



diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea
de învățământ;



facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile
educative;



elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu
părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;



propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative
nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;



îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din
internatele școlare;



facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în
cadrul programelor de parteneriat educațional.

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare conține:


oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității
educative extrașcolare;



planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
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planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în
perioada vacanțelor școlare;



programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative
extrașcolare;



programe educative de prevenție și intervenție;



modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a
elevilor;



măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;



rapoarte de activitate semestriale și anuale;



documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau
electronic, transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației
Naționale, privind activitatea educativă extrașcolară.

II.3.9. Profesorul diriginte
Art.27.
(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ,
în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului
profesoral. La numirea diriginților se are în vedere respectarea principiului
continuității, astfel încât, dacă este posibil, o clasă să aibă același diriginte pe
parcursul unui ciclu de învățământ.
(2) Profesorul diriginte are următoarele atribuții:
(1) organizează și coordonează:


activitatea colectivului de elevi;



activitatea consiliului clasei;



ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și
sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul;



acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;



activități educative și de consiliere;



activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia;

(2) monitorizează:


situația la învățătură a elevilor;
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frecvența la ore a elevilor;



participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile
școlare;



comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și
extrașcolare;



participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea
acestora în activități de voluntariat;

(3) colaborează cu:


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



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



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



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



compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor
școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;



persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru
gestionarea Sistemului de Informații Integrat al Învățământului
din România (SIIIR), în vederea completării și actualizării
datelor referitoare la elevii clasei;

(4) informează:
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elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ;



elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare
la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care
reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;



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



părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul
înregistrează peste 10 absențe nemotivate; informarea se face în
scris;



părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu
situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea
situației școlare sau repetenție;



îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de
învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu
fișa postului.

Art.28.
(1) Profesorul diriginte are și alte atribuții:


răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de
elevi, părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei;



completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;



motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de
prezentul regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare al
unității de învățământ;



încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar
și o consemnează în catalog și în carnetul de elev;



realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor
obținute de către aceștia la învățătură și purtare;



propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în
conformitate cu prevederile legale;
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completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1
coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa
psihopedagogică;



monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;



întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;



elaborează portofoliul dirigintelui;



exercită orice alte atribuții și responsabilități stabilite prin normele legale
în vigoare, prin ROFUIP, prin actele interne de autoritate, proceduri sau
prezentul regulament.

(2) Dispozițiile privind atribuțiile profesorului diriginte se aplică în mod
corespunzător învățătorilor/institutorilor/ profesorilor pentru învățământ primar

II.3.10. Responsabilul cu activitatea de perfecționare,
formare continuă și cercetare științifico-metodică
Art.29.
1.

Responsabilul cu activitatea de perfecționare, formare continuă și cercetare
științifico-metodică se numește prin decizie a directorului, cu avizul CP și
aprobarea Consiliului de administrație, având următoarele atribuții și
responsabilități :
a) Constituirea,
organizarea,
proiectarea/desfășurarea
activitățíi
catedrelor/comisiilor metodice, desfășurarea ședințelor și stabilirea
responsabilităților în cadrul acestora
b) Studierea și prelucrarea regulamentelor și metodologiilor MEN cu privire la
proiectarea, organizarea și finalitățile activității de formare continuă
c) Asigurarea participării cadrelor didactice la consfătuirile organizate de ISJ
d) Asiguarare participării la cursuri/programe de formare pe linia introducerii
noului curriculum a profesorilor
e) Integrarea în activitate a cadrelor didactice debutante
f) Recunoașterea/echivalarea, conform metodologiei specifice, a creditelor
obținute prin participarea cadrelor didactice la diferite activități de formare
continuă; actualizarea evidențelor privind numărul de credite acumulat de
fiecare cadru didactic în ultimul interval de 5 ani raportat la anul obținerii
definitivatului în învățământ
g) Analiza activității desfășurate pe linie de formare continuă a personalului în
anul școlar precedent și elaborarea/adoptarea programului de activități pentru
perfecționarea personalului în anul școlar curent
h) Planificarea la nivelul catedrelor și al comisiilor metodice a activităților
metodice și de perfecționare și urmărirea modului în care se desfășoară
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i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)

acestea
Înscrierea la examenul de definitivat sau pentru obținerea gradelor didactice,
verificarea și înaintarea la ISJ a dosarelor care se depun la unitate
Evidența cadrelor înscrise la definitivat/grade didactice și a susținerii
inspecțiilor curente sau speciale. Înaintarea la ISJ a proceselor verbale de
inspecție, însoțite de celelalte documente solicitate
Prezentarea ofertelor de programe/cursuri de formare a CCD, ISJ sau ale altor
instituții acreditate și întocmirea listei cadrelor didactice sau a altor categorii
de personal care se înscriu și urmează astfel de cursuri sau programe
Monitorizarea participării cadrelor didactice la cercurile pedagogice și la
acțiunile metodice. Sprijinirea catedrelor/comisiilor metodice care
organizează activități de cerc pedagogic în Școala Gimnazială Lețcani sau la
structurile arondate
Stabilirea temelor de cercetare pedagogico-metodice la nivelul unității,
antrenarea cadrelor și valorificarea rezultatelor din perspectiva nevoilor reale
ale procesului instructiv-educativ din școală
Stimularea elaborării de referate, studii, articole pe teme de educație, psihopedagogice sau de specialitate și a susținerii în cadrul camisiilor metodice, al
consiliilor profesorale cu temă, al cercurilor pedagogice, sesiunilor de
comunicări, conferințelor etc. sau a publicării acestora în reviste de profil sau
în Revista Satele ieșene
Elaborarea și publicarea unor lucrări, manuale, auxiliare didactice.
Participarea la elaborarea monografiei școlii și la actualizarea monografiei
comunei
Identificarea nevoilor de perfecționare ale personalului didactic auxiliar și ale
personalului nedidactic.

II.3.11. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței,
a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și
promovarea interculturalității
Art.30.
(1) La nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani se constituie, prin decizia directorului, dată
în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și
promovarea interculturalității.
(2) Pe linia prevenirii și combaterii violenței, comisia:
* elaborează și adoptă anual planul operațional al școlii privind reducerea
fenomenului violenței în mediul școlar pe care îl propune spre aprobare
consiliului de administrație.
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* asigură punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor
Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a
preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în
incinta și în zonele adiacente școlii de centru și ale structurilor arondate. În acest
sens, comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar:


are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu
reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în
unitatea de învățământ;



întocmește și asigură punerea în aplicare a planului de acțiune al școlii, cu
secțiunile pentru fiecare structură arondată, pe linia prevenirii și
combaterii violenței în mediul școlar;



asigură respectarea normelor/procedurilor și aplicarea măsurilor stabilite
pe linia prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar, conform
ROFUIP, actelor de autoritate emise de factorii în drept și prezentului
regulament;



elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea
de învățământ și din structurile arondate;



propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după
analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept
consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a
personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în
zonele adiacente unității de învățământ din cadrul persoanei juridice.



are obligația să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială/educaţională specializată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,
integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;

(3) Pe linia prevenirii/eliminării faptelor de corupțíe comisia asigură monitorizarea
respectării legislației privind integritatea, elaborare/respectarea codului de etică
profesională și a programului de acțiuni având ca finalitate
preîntâmpinarea/descoperirea
și
sancționarea
faptelor
de
corupție,
monitorizarea/consilierea personalului și întocmirea/transmiterea rapoartelor
prevăzute de actele normative în vigoare.
(4) Principalele responsabilități ale comisiei pentru prevenirea și combaterea
discriminării și promovarea interculturalității sunt:


elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea
discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării
respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;
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colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari,
Consiliul elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații
nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați
în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării
interculturalității;



propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de
învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la
promovarea interculturalității;



elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ;
politica unității de învățământ, în acest sens, și procedurile respective
trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât
sancțiuni, cât și o abordare constructivă;



identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri
de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității
de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;



prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor
ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;



sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de
discriminare;



monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și
combaterea discriminării și promovarea interculturalității;



elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo
unde este cazul;



elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile
întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în
rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul
elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul
anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ.
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II.3.12. Comisia pentru curriculum și colectivul pentru
întocmirea orarului îndeplinesc următoarele atribuții:
Art.31.
1. Comisia pentru curriculum


Asigură existența (la biblioteca școlii, în dosarul catedrelor/comisiilor
metodice și în portofoliile cadrelor didactice), coordonează activitatea de
cunoaștere și verifică, prin responsabilii de catedră/comisie metodică,
respectarea planurilor cadru și a programelor școlare valabile pentru anul
școlar în curs sau pentru care se proiectează activitatea de către toate
cadrele didactice.



Urmărește înscrierea corectă, conform planurilor cadru, a disciplinelor de
învățământ în documentele școlare (cataloage, registre matricole, carnete
de elev etc)



Verificarea și avizarea, prin șefii de catedre/comisii metodice, a întocmirii
corecte a planificărilor calendaristice (anuale, semestriale, pe unități de
învățare) și a parcurgerii integrale a materiei la fiecare disciplină de
învățământ



Elaborarea, aprobarea și respectarea procedurii privind
disciplinelor opționale și stabilirea CDȘ/ofertei educaționale



Analiza/avizarea planificării activităților pentru orele de consiliere și
orientare, a programelor de acțiuni extracurriculare și a programului de
acțiuni din programul Școala altfel.



Analiza, completarea, definitivarea programelor pentru disciplinele
opționale și înaintarea acestora către CA, respectiv ISJ, în vederea avizării
de către inspectorii de specialitate



Avizarea tematicii acțiunilor cuprinse în programul Școala altfel.

alegerea

2. Colectivul pentru întocmirea/avizarea orarului


Întocmește, analizează și/sau avizează orariile întocmite de responsabilii
de la nivelul fiecăreia dintre unitățile din cadrul UPJ sau/și de la nivelul
ciclurilor de învățământ, cu respectarea planurilor cadru și a cerințelor
legale sau de natură psih-pedagogică aplicabile.



Solicită remedierea eventualelor neconformități constate și supune spre
aprobarea CA a orarelor care îndeplinec cerințele invocate.

41



Avizează, în situații întemeiate, eventualele propuneri de modificare a
orarului și le supune aprobării CA.



Avizează orarul după care se desfășoară programul Școala altfel



Propune CA graficul de recuperare a orelor atunci când situația o impune



Centralizează programarea activităților remediale și graficele pentru
pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanțe



Întocmește graficul privind susținerea lucrărilor scrise semetriale



Asigură scrierea orarului în condica de prezență și urmărește efectuarea
lecțiilor/acțiunilor, respectiv semnarea acestora de către cadrele didactice.

II.3.13 Organizarea serviciului pe școală
Art.32.
1. În Școala Gimnazială Lețcani și la fiecare structură arondată se organizează, pe
durata desfășurării cursurilor, conform unui grafic întocmit de comisia constituită
în acest scop, serviciul pe școală al cadrelor didactice.
2. La școala de centru serviciul pe școală al cadrelor didactice se organizează și se
desfășoară zilnic, după cum urmează:


câte un învățător pentru ciclul primar;



câte doi profesori dintre care unul în corpurile A și C și unul în corpul B

3. La structurile arondate serviciul pe școală/grădiniță este organizat de către
coordonator astfel încât zilnic un profesor, un învățător sau/și o educatoare să
exercite serviciul pe unitate. La Școala Gimnazială Cogeasca serviciul pe școală
se exercită de către cel puțin două cadre didactice, dintre care unul în corpul E și
unu în corpul A.
4. Profesorii/învățătorii de serviciu au obligația de a supraveghea atât elevii aflați în
sălile de clasă sau pe holuri, cât și pe cei aflați în curtea/incinta școlii, respectiv de
a interzice părăsirea acesteia de către elevi pe durata programului.
5. La întocmirea graficului se va avea în vedere ca profesorii să fie programați
pentru efectuarea serviciului pe școală în zilele când au cele mai puține ore de
curs.
6. Profesorul/învățătorul/educatoarea de serviciu îndeplinește, fără a se limita la
acestea, următoarele atribuții și responsabilități:
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se prezintă la școală cu cel puțin jumătate de oră înainte de începerea
cursurilor și verifică dacă sunt asigurate condiții normale pentru activitatea
didactică, luând măsuri operative de remediere a eventualelor neajunsuri;



Monitorizează și ia măsurile care se impun pentru asigurarea respectării
normelor stabilite prin Ordinul comun al MEC și MS nr.1494/31 august
2020 și a procedurii interne pentru aplicarea acestuia



asigură respectarea programului zilei de către elevi și de către toate
categoriile de personal;



preia cataloagele, de care răspunde pe durata programului, pe care le predă
la secretariat sau coordonatorului structurii după încheierea cursurilor;



scrie condica, asigură semnarea acesteia de către colegi, consemnează
eventualele absențe și asigură supravegherea claselor rămase neacoperite,
confirmând prin semnătură, la sfârșitul programului, corectitudinea datelor
înregistrate;



organizează și supravegează activitatea elevilor până la începerea orelor
de curs, pe durata pauzelor și după terminarea programului, până la
plecarea tuturor elevilor și a microbuzului cu elevii navetiști;



coordonează activitatea elevului, care , pe durata pauzelor, este desemnat
pentru a sprijini profesorul de serviciu;



urmărește respectarea cerințelor pentru asigurarea transportului în condiții
de siguranță al elevilor navetiști;



interzice părăsirea de către elevi pe timpul programului a incintei școlii și
ia măsuri de prevenire sau de reintegrare în activitatea școlară a celor care
fug de la ore;



asigură respectarea normelor interne privind accesul în școală al
personalului, al elevilor sau al persoanelor străine, informând conducerea
cu privire la situațiile mai deosebite;



asigură respectarea normelor și dispune sau propune măsuri privind
respectarea prezentului regulament, inclusiv cele care privesc securitatea
elevilor și a personalului, prevenirea actelor de violență și siguranța în
școală, conform procedurilor stabilite;



solicită personalului nedidactic să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu
sau informează administratorul de patrimoniu/directorul adjunct/directorul
asupra neregulilor semnalate în activitatea acestora;
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ia măsuri de preîntâmpinare a distrugerilor de bunuri și sesizează
diriginții/învățătorii claselor/administratorul de patrimoniu sau directorul
adjunct dacă se produc astfel de fapte;



ia măsuri de preîntâmpinare a actelor de indisciplină sau de violență și
acționează conform procedurilor în cazul producerii acestora;



rezolvă problemele curente ale școlii în absența directorului/directorului
adjunct sau a coordonatorului structurii și informează conducerea școlii
asupra oricăror situații mai deosebite care s-au produs pe timpul
serviciului;

44

III. CONTROLUL INTERN ȘI EVALUAREA CALITĂȚII ÎN
EDUCAȚIE
Art.33.
(1) Controlul intern/managerial se realizează în conformitate cu legislația în vigoare,
pe baza programului de dezvoltare a controlului managerial întocmit de către
director și aprobat de către consiliul de administrație. Activitatea de control la
nivelul instituției este organizată și realizată într-o viziune sistemică, în realizarea
obiectivelor specifice fiind implicați atât angajații care ocupă funcții de conducere
(director, director adjunct, secretar șef și administrator financiar), cât și ceilalți
angajați care, conform organigramei, actelor interne de autoritate și fișelor
posturilor exercită atribuții de șefi de compartimente/structuri/catedre/comisii
metodice/colective de lucru etc. sau anumite responsabilități.
(2) Controlul se exercită ierarhic, fiecare dintre angajații implicați având obligația de
a verifica și evalua activitatea și rezultatele obținute de compartimentele/
structurile funcționale și de către angajații din sfera de competență și de a
valorifica în mod corespunzător constatările făcute.
(3) Calitatea în educație și rezultatele obținute de către elevi în procesul învățării sunt
evaluate de către cadrele didactice, catedre/comisii metodice și ceilalți factori
competenți, sub coordonarea CEAC, care se constituie, funcționează și exercită
atribuțiile stabilite prin normele juridice generale și speciale incidente, prin
strategia privind evaluarea internă a calității și prin regulamentul propriu aprobat
de către consiliul de administrație al școlii.
(4) Controlul managerial intern se realizează, pe baza programului de dezvoltare a
CIM, în conformitate cu prevederile OSG 600/2018, și este monitorizat de către
comisia numită în acest sens de către director.
(5) Anual sau/și semestrial șefii de compartimente și coordonatorii structurilor
arondate realizează autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial pe baza chestionarelor cu structura și conținutul
prevăzut de legislația în materie, pe care președintele și comisia de
monnitorizează le centralizează, prezentându-le directorului și dministratorului
financiar pentru întocmirea raportului centralizat la nivelul instituției asupra
sistemului de control intern care se înaintează, odată cu situațiile financiare,
ordonatorului principal sau ordonatorului secundar de credite.
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(6) Semestrial și anual comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică întocmește informarea prevăzută de normele legale în vigoare,
conform procedurii stabilite la nivelul școlii.

Art.34.
(1) Comisia de control managerial intern
La nivelul unității de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza
hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în
conformitate cu prevederile Ordinului SGG 600/2018 pentru aprobarea codului
controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare. Comisia se întrunește
trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
(2) Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:


întocmește și actualizează programul de dezvoltare a controlului
intern/managerial pe care îl supune aprobării directorului sau și consiliului
de administrație;



monitorizează exercitarea controlului intern managerial pentru cele 16
standarde prevăzute în Codul SCIM;



coordonează activitatea de evaluare a îndeplinirii standardelor stabilite și
elaborează raportul anual și informările semestriale/anuale de
implementare pe care le prezintă spre aprobare directorului /consiliului de
administrație și le transmite entităților ierarhic superioare, conform
procedurii stabilite;



asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale
ale unității cu personalitatea juridică;



organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să
sprijine managementul în activitatea de coordonare;



coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați
în cadrul raporturilor profesionale;



conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor
lor asupra întregii entități publice;



organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în
cadrul compartimentelor cât și între structurile unității de învățământ;
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elaborează/avizează procedurile specifice controlului managerial intern, pe
care le supune aprobării directorului sau consiliului de administrație și
asigură sau monitorizează aplicarea/respectarea lor;



rezolvă alte probleme care, potrivit normelor legale și actelor de autoritate
interne, sunt de competența sa.

(3) Comisia pentru evaluare și asigurarea calității se constituie, funcționează și
exercită atribuțiile stabilite prin OUG 75/2005, cu modificările și completările
ulterioare, prin Legea educației naționale nr. 1/2011 și actele normative
emise/adoptate în aplicarea acestora.
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IV. REGULAMENTE ȘI PROCEDURI

Art.35.
(1) Organizarea și desfășurarea activității structurilor funcționale prevăzute în
organigrama instituției și reglementarea în detaliu a desfășurării unor activități sau
operațiuni, în sensul stabilirii etapelor, a competențelor și a responsabilităților ce
trebuie respectate/asumate cu privire la inițierea, fundamentarea, avizarea,
organizarea, desfășurarea, întocmirea și semnarea documentelor, verificarea,
finalizarea și valorificarea rezultatelor acestora se realizează prin elaborarea de
către responsabilii acestora a unor regulamente specfice sau și prin stabilirea unor
proceduri interne, care se aprobă de către director..
(2) Regulamentele specifice pentru compartimente și celelalte structuri funcționale și
procedurile interne sunt elaborate de către șefii compartimentelor/ comisiilor/
colectivelor de lucru a căror activitate o reglementează, împreună cu
coordonatorul CEAC sau/și președintele comisiei pentru monitorizarea sistemului
de control managerial intern, se supun avizării comisiei pentru regulamente și
proceduri și sunt prezentate spre aprobare consiliului de administrație și
directorului.
(3) Odată cu adoptarea/emiterea/semnarea de către director a actelor de autoritate prin
care sunt aprobate și comunicarea lor, regulamentele specifice și procedurile
interne devin parte a regulamentului intern, iar aplicarea/respecterea lor devine
obligatorie pentru toți cei vizați.
(4) Pentru elaborarea, verificarea, aprobarea/revizuirea/comunicarea și aplicarea/
respectarea procedurilor se stabilesc următoarele măsuri:
o Inventarierea periodică de către coordonatorul CEAC, președintele
comisiei SCIM sau/și șefii de compartimente/coord. de structuri a
procedurilor aprobate la nivelul școlii și analiza situației privind existența
(în raport cu legislația actuală și cu nevoile instituției), comunicarea,
aplicarea și realizarea/actualizarea colecțiilor de proceduri aplicabile,
grupate în:


proceduri aprobate la nivelul școlii;



proceduri aprobate și transmise de ISJ sau de către Ministerul
Educației.
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Art.36.
Procedura
privind
elaborarea,
aprobarea,
aplicarea/respectarea procedurilor presupune:

comunicarea

și



analiza de nevoi și stabilirea procedurilor ce urmează a fi elaborate și
aplicate la nivelul compartimentului/compartimentelor în cadrul cărora se
desfășoară operațiunile vizate;



fundamentarea legală, de către inițiatori, a demersurilor ce urmează a fi
reglementate prin procedură (respectarea legislației și a normelor interne
care reglementează domeniul, corelarea cu organizarea instituției și fișele
posturilor sau cu alte reglementări procedurale);



întocmirea proiectului de procedură (pe cât posibil, conform modelului din
anexa la OSG 600/2018 și prezentarea, după ce este semnată de sau și de
șeful/șefii de compartimente, spre verificare și avizare la comisia pentru
regulamente și proceduri, care o poate aviza, cu sau fără completări,
modificări sau, în cazuri justificate, poate cere refacerea integrală a
acesteia;



după avizare, proiectele de procedură se prezintă directorului pentru
analiză și aprobare. Dacă procedura vizează activități și operațiuni ce țin
de competența CA, directorul o înscrie pe ordinea de zi a CA și o
semnează după ce se adoptă hotărârea de aprobare. Odată aprobată de
către CA/ semnată de către director, procedura devine obligatorie și se
comunică pentru a fi aplicată/respectată celor vizați;



prin grija secretarului șef procedura se înregistrează și se comunică sub
semnătură persoanei care a elaborat-o/ avizat-o și celor implicați în
aplicare, directorului, coordonatorului CEAC și comisiei SCIM, iar un
exemplar se pune la dispoziția personalului într-un dosar care rămâne
permanent în cancelarie;



șefii compartimentelor/structurilor/comisiilor, responsabilii pe domenii/
angajații răspund de îndosarierea și aplicarea/respectarea procedurilor
comunicate (atât a celor stabilite la nivelul școlii, cât și a celor transmise
de către ISJ, MECS sau alte autorități competente), nesocotirea acestor
obligații constituind abatere disciplinară care se sancționează potrivit
legislației în vigoare;



revizuirea se face urmând aceleași etape și se impune atunci când se
produc modificări în legislație, în organigramă, în încadrare sau pentru
eliminarea unor disfuncții sau neregularități.
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Art.37.
Forma și conținutul procedurii trebuie să respecte următoarele cerințe:


să respecte cerințele impuse prin OSGG 600/2018, cu modificările și
completările ulterioare, cele din descrierea standardului proceduri
coroborate cu precizările din anexa la respectivul ordin);



să răspundă nevoilor reale de operaționalizare și eficientizare a activității
la nivelul compartimentelor și al celorlalte structuri funcționale și a
instituției în ansamblul ei din perspectiva atingerii standardelor stabilite
prin Codul CI/M și legislația în domeniul calității;



să nu reprezinte un scop în sine, ci să urmărească aplicarea cât mai
eficientă a legislației și rezolvarea problemelor existente;



să fie adaptată condițiilor specifice din Școala Gimnazială Lețcani și să nu
contravină ordinii juridice interne sau raporturilor cu celelalte instituții sau
autorități;



să prevadă etapele esențiale (pașii absolut obligatorii), competențele și
responsabilitățile angajaților în derularea activităților și operațiunilor prin
care se asigură buna funcționare a compartimentelor și a instituției din
perspectiva atingerii obiectivelor urmărite;



să asigure înlănțuirea logică a operațiunilor și să nu producă disfuncții în
sistem;



să evite textele stufoase sau confuze, greu accesibile, care generează
dificultăți de interpretare și în aplicare;



structura procedurii trebuie să cuprindă cel puțin referirile la starea
actuală, actele normative pe care se întemeiază, pașii obligatorii ce trebuie
parcurși, competențele și responsabilitățile stabilite.

Art.38.
La nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani sunt sau trebuie să fie elaborate, aprobate și
comunicate (dacă nu există, pe domeniile menționate, proceduri aprobate și
transmise de către MECS, ISJ Iași sau alte autorități competente sau dacă acestea
trebuie adaptate la specificul școlii) procedurile prevăzute de legislația care
reglementează evaluarea și asigurarea calității, respectiv controlul intern
managerial, respectiv:
a) În domeniul managementului instituțional


procedura privind aprobarea procedurilor;

50



procedura constituirii consiliului de administrație;



procedura adoptării și comunicării hotărârilor consiliului de administrație;



procedura privind organizarea controlului intern managerial și a
elaborării/actualizării/transmiterii și implementării Programului de
dezvoltare a CI/M;



procedura privind organizarea activității școlii (aprobarea organigramei și
costituirea/reorganizarea colectivelor de elevi, a catedrelor/comisiilor
metodice, a colectivelor de lucru și a celorlate organisme funcționale ale
acesteia și a raporturilor funcționale dintre ele;



procedura emiterii deciziilor directorului;



procedura aprobării/rectificării și execuției bugetului școlii;



procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
bugetare;



procedura privind aprobarea/modificarea și aplicarea regulamentului
intern;



procedura fundamentării, elaborării, aprobării și implementării PDI;



procedura privind întocmirea/actualizarea/aprobarea planului anual de
achiziții, stabilirea valorii estimative, atribuirea și executarea contractelor
de achiziții publice;



procedura privind realizarea investițiilor;



procedura privind evaluarea implementării sistemului de control intern
managerial, a întocmirii și transmiterii rapoartelor semestriale și anuale;



procedurile pe linie SSM, SU, asigurarea evaluării stării de sănătate,
prevenirii îmbolnăvirilor și asistenței medicale, a prevenirii și combaterii
actelor de violență etc. (accesul în școală, transportul elevilor, intervenții
în situații de urgență, evaluarea stării de sănătate etc.);



procedura privind stabilirea poziției procesuale și reprezentarea școlii în
fața instanțelor de judecată sau a altor organe judiciare.



Procedura privind satbilirea/aplicarea normelor
implementarea Strategiei naționale anticorupție

de

integritate

și

b) Cu privire la curriculum și evaluarea calității în educație


procedura privind cunoașterea și aplicarea/respectarea planurilor cadru și a
programelor școlare;
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procedura privind stabilirea CDȘ;



procedura privind întocmirea, avizarea și respectarea planificărilor anuale
și semestriale;



procedura privind elaborarea, aprobarea și aplicarea strategiei și
regulamentului de organizare și funcționare a CEAC;



procedura privind întocmirea, prezentarea și transmiterea RAEI;



procedura privind organizarea evaluării nivelului de pregătire al elevilor și
valorificarea rezultatelor obținute;



procedura asistențelor la lecții și a valorificării acestora;



procedura selectării, pregătirii, participării și stimulării elevilor pentru
olimpiadele și competițiile școlare;



procedura privind organizarea pregătirii remediale;



procedura privind identificarea și organizarea activității cu elevii CES
integrați în învățământul de masă;



procedura proiectării, organizării și evaluării activității din săptămâna
„Școala altfel”;



procedura privind proiectarea, organizarea/desfășurarea și evaluarea
activității catedrelor/comisiilor metodice, a colectivelor de lucru, a
compartimentelor, a structurilor arondate și a responsabililor pe domenii
de activitate;



proceduri privind încheierea, consemnarea și comunicarea/ transmiterea
situației școlare a elevilor;



proceduri privind organizarea acțiunilor educative, culturale, sportive,
recreative;



procedurile privind inițierea și realizarea unor proiecte/programe
educative și cele pentru organizarea unor evenimente;



procedura încheierii acordurilor de parteneriat;



proceduri privind evaluarea personalului didactic și nedidactic.

c) În domeniul financiar


procedura privind fundamentarea și asigurarea necesarului de fonduri
pentru acoperirea cheltuielilor de personal;
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procedura privind fundamentarea necesarului de fonduri pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare de natură materială (bunurile și servicii),
stabilirea surselor de finanțare și realizarea propunerilor pentru proiecțiile
bugetare;



procedura fundamentării, întocmirii și aprobării listelor de investiții;



procedura privind viza de control financiar preventiv;



procedura privind întocmirea, verificarea și semnarea actelor pentru
efectuarea plăților;



procedura privind încasarea și efectuarea plăților prin casieria unității;



procedura privind calcularea, aprobarea și plata drepturilor salariale;



procedura privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului
didactic și ale elevilor;



procedura achitării obligațiilor financiare către stat;



procedura numirii gestionarilor și constituirea garanțiilor;



procedura privind întocmirea, verificarea, aprobarea și transmiterea
rapoartelor și situațiilor financiare trimestriale și anuale;



procedura executării silite a creanțelor;



procedura efectuării plăților în numerar;



procedura privind evidența și executarea obligațiilor financiare ce decurg
din contractele încheiate de școală cu terți;



procedura încasării și utilizării veniturilor proprii;



procedura privind evidența contabilă și justificarea consumurilor de
produse lactate, de panificație și de mere, a distribuirii rechizitelor școlare
etc.
d) În domeniul resurselor umane și secretariat



procedura fundamentării , întocmirii, aprobării și realizării planurilor de
școlarizare;



procedura încheierii, evidenței, și respectării contractelor educaționale;



procedura privind consemnarea și raportarea situațiilor școlare;



procedura privind elaborarea, aprobarea, semnarea și revizuirea fișelor
posturilor;
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procedura privind întocmirea, aprobarea, semnarea, evidența, modificarea,
executarea și încetarea contractelor de muncă;



procedura privind cercetarea disciplinară și aplicarea sancțiunilor
administrative;



procedura privind operarea în REVISAL;



procedura întocmirii și aprobării statelor de funcții, a statelor de personal
și a statelor de plată;



procedura soluționării petițiilor;



procedura privind transferul elevilor;



procedura privind selecția și arhivarea documentelor școlare;



procedura privind circulația documentelor și soluționarea corespondenței;



procedura privind evidența, comunicarea și aplicarea hotărârilor
consiliului de administrație, a deciziilor directorului, a hotărârilor
consiliului profesoral și a procedurilor și a altor acte interne de autoritate;



procedura operării în SIIIR și în BDNE;



procedura privind evidența prezenței la cursuri a elevilor;



procedura privind accesul la informații de interes public;



procedura privind transparența decizională;



procedura privind acordarea, revizuirea și plata burselor școlare;



procedura privind evidența și executarea hotărârilor judecătorești.

e) În sectorul administrativ


procedura privind inventarierea bunurilor;



procedura privind actualizarea listelor cuprinzând bunurile care fac parte
din baza didactico-materială a școlii și actualizarea bazei de date privind
componența acesteia;



procedura privind evidența, integritatea și exploatarea eficientă a
terenurilor aflate în administrarea sau în proprietatea școlii;



procedura privind recepția și gestionarea produselor, serviciilor și
lucrărilor;
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procedurile privind organizarea și evaluarea activității personalului
didactic și nedidactic;



procedura privind securitatea/paza bunurilor școlii de centru și ale
structurilor arondate;



procedurile privind achizițiile de produse, servicii și lucrări;



procedura privind aprobarea și justificarea consumurilor de materiale
(consumabile);



procedura privind
bunurilor;



procedura efectuării reparațiilor curente și a lucrărilor de întreținere;



procedura privind închirierea bunurilor disponibile;



procedura privind asigurarea, evidența, distribuirea și
manualelor școlare;



procedura privind stabilirea necesarului, comandarea și distribuirea
rechizitelor școlare;



procedura privind recepția, păstrarea, distribuirea, justificarea
consumurilor și transmitera rapoartelor în cadrul programelor de
distribuire a produselor lactate, de panificație și a merelor;



procedura privind stabilirea necesarului, procurarea, recepția și justificarea
consumurilor de combustibil și a celorlalte materiale achiziționate pentru
microbuzul școlar.

f)

declasarea, casarea și scoaterea din evidență a

În planul raporturilor interinstituționale
autoritățile sau instituțiile publice locale

dintre

gestionarea

școală

și



procedura privind propunerea sau avizarea proiectelor de acte locale de
autoritate, programe, strategii, acțiuni care vizează direct interesele școlii
(în special patrimoniul, bugetul, funcționarea normală, securitatea
persoanelor și paza bunurilor, dezvoltarea instituțională, drepturile
personalului și ale elevilor etc.) sau în a căror aplicare aceasta ar fi
implicată;



procedura comunicării, evidenței, păstrării și aplicării hotărârilor
consiliului local și a dispozițiilor primarului care vizează școala sau
factorii de conducere ai acesteia;
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procedura încheierii și analiza executării contractului de management
financiar-administrativ dintre directorul școlii și primar;



procedura organizării în comun a unor programe/proiecte de interes local
și a încheierii unor acorduri de parteneriat cu Centrul Cultural Lețcani, cu
bisericile, cu postul de poliție, cu biblioteca sau cu medicii de familie, cu
agenții economici, cu organizațiile neguvernamentale și cu autoritățile
publice locale.

Șefii de compartimente și coordonatorii de structuri sunt obligați să elaboreze
procedurile care privesc operațiunile ce țin de sau implică sectorul/domeniile de
activitate aflate în sfera lor de competență și să le supună avizării și aprobării
factorilor competenți

Art.39.
Lista procedurilor enumerate la art. 39 nu este limitativă. Ea se completează cu
procedurile stabilite ca fiind obligatorii prin diferite acte normative, cu acelea
transmise de MECS, ARACIP și ISJ Iași sau cu cele inițiate de factorii de
conducere, CEAC, Comisia pentru control managerial intern, compartimentele
sau personalul unității pentru a pune în aplicare acte legislative noi sau pentru a
veni în întâmpinarea unor nevoi reale și a da curs unor inițiative sau măsuri pentru
îmbunătățirea calității activității desfășurate.
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V. ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE LEȚCANI
Art.40.
(1) Dobȃndirea și exercitarea calității de elev al Școlii Gimnaziale Lețcani se
realizează cu respectarea dispozițiilor din ROFUIP aprobat prin OMEN
5447/2020.
(2) Transferul elevilor la sau de la Școala Gimnazială Lețcani se poate realiza numai
cu aprobarea consiliului de administrație.
(3) Frecventarea cursurilor și participarea elevilor la toate activitățile cuprinse în
programul școlii este obligatorie; absențele elevilor de la orele de curs se
consemnează, se motivează și, după caz, se sancționează în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale și ale ROFUIP.
(4) Elevilor Școlii Gimnaziale Lețcani li se respectă, fără nici o discriminare,
drepturile prevăzute de Legea educației naționale, de Statutul elevului, de
ROFUIP, de legislația privind protecția drepturilor copilului și alte drepturi
stabilite prin legislația internă sau prin dreptul internațional al drepturilor
omului/copilului și li se garantează:
 învățământ gratuit, în condițiile legii;
 utilizarea bazei didactico-materiale a școlii;
 acordarea de burse, în condițiile legii și în limitele fondurilor alocate;
 asistența psihopedagogică;
 securitate și sănătate în muncă;
 manuale școlare gratuite;
 recompense pentru rezultate deosebite;
 dreptul de a participa la activități educative, curriculare și extracurriculare;
 dreptul de a formula opinii și de a propune măsuri cu privire la
îmbunătățirea activității din școală;
 dreptul de a redacta și de a publica articole în revista școlii sau în alte
publicații;
 protecția împotriva oricărei forme de agresiune sau violență;
 dreptul elevilor navetiști la transport gratuit, cu respectarea strictă a
normelor specifice;
 sprijin pentru efectuarea sarcinilor de învățare;
 dreptul la pregătire suplimentară gratuită;
 dreptul la o evaluare corectă;
 dreptul de a li se elibera actele de studii și orice fel de documente care țin
de competența școlii;
 dreptul de petiționare și accesul la informațiile de interes public;
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repararea eventualelor nedreptăți;
dreptul la informare;
celelalte drepturi care decurg din calitatea de elev, prevăzute în Statutul
Elevului și de legislația în vigoare.
(5) Elevii Școlii Gimnaziale Lețcani au următoarele îndatoriri/obligații:
 să respecte Legea educației naționale, metodologiile și regulamentele
aprobate de MECS și prezentul regulament;
 frecventarea cu regularitate a cursurilor și participarea la activitățile
cuprinse în programul acesteia;
 însușirea temeinică a conținuturilor didactice și educaționale prevăzute de
programele școlare și de celelalte documente curriculare prin pregătirea
pentru fiecare lecție sau altă activitate desfășurată, prin efectuarea cu
regularitate a temelor, prin lectură și studiu individual, prin participarea la
orele de pregătire suplimentară etc.;
 să aibă o ținută decentă și un comportament civilizat atât la școală cât și în
afara acesteia;
 să cunoască și să respecte legile și celelalte acte normative pe linie de
protecție civilă, de protecție a mediului, regulile de circulație, de igienă
individuală sau colectivă;
 să păstreze, să nu distrugă și să nu sustragă documentele școlare, bunurile
patrimoniale și orice alte valori ale școlii, ale persoanelor sau ale
comunității;
 să se achite de toate îndatoririle și obligațiile ce revin elevilor din
învățământul preuniversitar conform ROFUIP aprobat prin OMEN
5447/2020, Statutului elevului, aprobat prin OMEN 4742/2016 și
prezentului regulament;
 să participe la toate formele de evaluare a rezultatelor învățării stabilite
prin legislația în vigoare, organizate la nivel național, la nivelul școlii sau
al clasei;
 să respecte normele de acces și de circulație în incinta școlii și să nu
părăsească, pe timpul programului, curtea școlii;
 să poarte ecusonul care reprezintă semnul distinctiv al școlii;
 să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, normele privind
transportul cu microbuzul școlar sau cu alte mijloace folosite, normele PSI
și toate reglementările care au ca scop siguranța în școală, preîntâmpinarea
îmbolnăvirilor, a actelor de violență etc.;
 să nu aducă și să nu difuzeze în școală materiale care, prin conținutul lor,
aduc atingere valorilor naționale sau care cultivă violența, discriminarea,
intoleranța sau încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și ale
copilului;
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să nu participe la acțiuni de protest care perturbă activitatea instituției și
afectează frecvența la cursuri;
 să nu blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
 să nu dețină și să nu consume droguri sau substanțe etnobotanice, să nu
fumeze și să nu consume alcool, să nu participe la jocuri de noroc;
 să nu introducă în perimetrul unității de învățământ și să nu umble cu
arme, petarde sau alte tipuri de explozibili;
 să nu posede și să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau
pornografic;
 să nu folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor
și al competițiilor școlare;
 să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate față de colegi și față de
personalul unității, să prevină și să se abțină de la orice formă de violență,
atât în școală, cât și în afara acesteia;
 să nu aibă o ținută și să nu manifeste comportamente și atitudini
ostentative și provocatoare;
 să respecte întregul sistem de norme care reglementează activitatea și
comportarea elevilor în școală și în afara acesteia;
 să se abțină de la orice acte sau fapte care ar putea perturba ordinea internă
și procesul instructiv-educativ, inclusiv de la alergatul pe holuri, de la
intrarea în alte săli de clasă sau spații decât cele în care își desfășoară în
mod curent activitatea, de la bruscarea, chiar și în joacă, a celorlalți elevi,
de la trântitul ușilor sau mutarea mobilierului, de la țipat sau de la
folosirea unui limbaj inadecvat, de la folosirea incorectă a grupurilor
sanitare, de la aruncatul de hârtii, resturi de mâncare, ambalaje, peturi și
alte materiale prin clase, pe holuri sau prin curte, de la săritul pe geamuri,
peste garduri sau peste alte obstacole, de la urcatul prin copaci și
pătrunderea prin grădinile localnicilor, ruperea ramurilor pomilor sau a
florilor, desprinderea burlanelor sau lovirea pereților, lambriurilor etc.
 să respecte îndatoririle stabilite și să se abține de la orice fapte sau acte
care sunt interzise prin Statutul elevului sau prin orice alte norme legale,
morale sau/și civice.
Nerespectarea acestor îndatoriri/obligații se sancționează coform ROFUIP aprobat
prin OMEN 5447/2020 și prezentului regulament.
(6) Elevii care au obținut rezultate deosebite în activitatea școlară sau extrașcolară și
se disting prin comportare exemplară pot fi recompensați prin:
 evidențierea în fața colegilor clasei;
 evidențierea de către director în fața elevilor școlii sau în fața consiliului
profesoral;
 comunicare verbală sau scrisă adresată părinților;
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burse de merit, de studiu etc.;
premii, diplome, medalii;
recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în tabere de profil sau
excursii, în țară sau în străinătate;
 premiul de onoare al școlii.
Recompensele se acordă în conformitate cu prevederile ROFUIP.
(7) Elevii care săvârșesc abateri disciplinare sunt sancționați, în funcție cu gravitatea
faptei cu:
 observație individuală;
 mustrare scrisă;
 retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 mutarea disciplinară la o clasă paralelă.
Sancțiunile mai sus enumerate se aplică în condițiile și cu respectarea
procedurilor și competențelor stabilite prin ROFUIP.
(8) Evaluarea și încheierea situației școlare a elevilor se realizează în conformitate cu
prevederile ROFUIP.
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VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI
DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
Art.41.
(1) Numărul și structura personalului Școlii Gimnaziale Lețcani se stabilesc, în
conformitate cu normativele în vigoare, prin statele de funcții, statele de personal
și prin proiectele de încadrare/vacantare care sunt întocmite, avizate și aprobate cu
respectarea procedurilor și a competențelor legale.
(2) Încadrarea, salarizarea, promovarea și evaluarea performanțelor profesionale ale
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic se realizează potrivit
normelor și procedurilor stabilite pentru fiecare categorie în parte, prin legislația
specială și generală aplicabilă.
(3) Sarcinile ce revin fiecărui angajat al unității sunt stabilite prin fișa postului, care
se întocmește, pentru cadrele didactice și șefii de compartimente de către
directorul adjunct, iar pentru ceilalți angajați de către șefii de compartimente din
care aceștia fac parte, se aprobă de către director, cu avizul consiliului de
administrație.
(4) Angajații Școlii Gimnaziale Lețcani au drepturile stabilite prin Legea educației
naționale și statutul personalului didactic, prin Legea 53/2003- Codul muncii, prin
contractele de muncă și prin alte acte de autoritate care reglementează activitatea
în domeniu. Acordarea drepturilor de natură salarială sau a altor drepturi
patrimoniale se face la cererea motivată a angajatului sau la propunerea șefului
compartimentului de resurse umane (care este secretarul șef al instituției), cu
respectarea procedurilor și competențelor legale.
(5) Obligațiile ce revin personalului Școlii Gimnaziale Lețcani sunt:
 cunoașterea și aplicarea/respectarea prevederilor Legii educației naționale
și ale actelor normative subsecvente acesteia, precum și a tuturor normelor
juridice și tehnice care reglementează raporturile sociale și activitatea în
domeniul de competență;
 cunoașterea și respectarea planurilor-cadru pentru ciclul de învățământ/
clasele încredințate și a programelor școlare la disciplinele din care este
constituită catedra/postul cadrului didactic
 cunoașterea strategiilor în domeniul educației și a planului de dezvoltare
instituțională, a ofertei educaționale, a programelor manageriale sau a
planurilor operaționale adoptate la nivelul școlii și al structurilor
funcționale ale acesteia și participarea la realizarea obiectivelor stabilite;
 îndeplinirea cu profesionalism, la un înalt nivel de calitate și performanță,
a tuturor atribuțiilor și responsabilităților care decurg din calitatea de cadru
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didactic sau de angajat al școlii, a celor înscrise în fișa postului, sau care
sunt stabilite prin acte interne de autoritate;
cunoașterea și promovarea valorilor, respectiv organizarea aplicării și
respectarea normelor cuprinse în Codul de etică profesională aprobat și în
prezentul regulament;
respectarea programului de lucru și a orarului școlii, care se aprobă la
începutul fiecărui an școlar prin hotărâre a consiliului de administrație, cu
avizul consiliului profesoral, devenind anexă și parte a prezentului
regulament; participarea la toate activitățile culturale, științifice sau/și
educative organizate la nivelul școlii, al comunității locale sau la alte
nivele, din proprie inițiativă sau la solicitarea factorilor de conducere;
să fie prezenți cu cel puțin un sfert de oră înainte de începerea orelor de
curs sau a celorlalte acțiuni programate;
pregătirea temeinică a tuturor lecțiilor și a tuturor celorlalte activități
educative, științifice, culturale etc. pe care le desfășoară;
formarea continuă și perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale și
aplicarea noilor achiziții în activitatea concretă din școală;
să aibă o ținută și un comportament adecvat calității de cadru didactic, atât
în școală, cât și în afara acesteia;
respectarea termenelor stabilite și a procedurilor elaborate și coordonate
de CEAC, precum și a tuturor procedurilor stabilite/aprobate de către
factorii de conducere ai școlii cu privire la organizarea și desfășurarea
activității în diferite domenii;
îndeplinirea sarcinilor specifice în calitate de responsabil pe un anumit
domeniu de activitate sau în calitate de membru în comisii, colective de
lucru etc.;
îndeplinirea atribuțiilor specifice calității de educatoare, învățător sau
diriginte al unei grupe de preșcolari sau al unui colectiv de elevi, inclusiv a
celor privind instruirea elevilor și asigurarea securității și sănătății în
muncă, prevenirea situațiilor de urgență (în special prevenirea și stingerea
incendiilor)etc.; atribuțiile și responsabilitățile cadrelor didactice care
îndeplinesc calitatea de diriginte/învățător/educatoare sunt cele stabilite
prin ordine/notificări/instrucțiuni ale MECS/ISJ Iași sau prin acte interne
de autoritate;
completarea, păstrarea și predarea documentelor școlare în conformitate
cu prevederile actelor normative în vigoare și a actelor interne de
autoritate;
ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de către consiliul de
administrație, director, director adjunct, șef de catedră/comisie
metodică/compartiment/ colectiv de lucru etc.;
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păstrarea, sporirea, modernizarea, gestionarea și utilizarea corectă și
eficientă a bazei didactico-materiale și a celorlalte resurse materialfinanciare ale școlii;
 crearea unui mediu educațional adecvat pentru lecții și pentru celelalte
activități desfășurate;
 îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților ce revin educatoarei/
învățătorului/profesorului de serviciu, care sunt stabilite de către consiliul
de administrație al școlii și reprezintă parte integrantă a prezentului
regulament;
 promovarea imaginii și a intereselor școlii;
 să asigure cunoașterea și respectarea normelor și procedurile de securitate
și sănătate în muncă, PSI, situații de urgență și protecție civilă, de
siguranță în mediul școlar, de prevenire a violenței, de sănătate publică, de
prevenire a discriminării, inclusiv cele prevăzute în capitolul special
consacrat reglementărilor în aceste domenii și în anexele din/la prezentul
regulament;
 să însoțească și să supravegheze elevii în timpul transportului cu
microbuzul școlii, să respecte întocmai normele și procedurile specifice
pentru organizarea și pe timpul deplasării cu elevii în afara școlii;
 să nu inițieze/ să nu întocmească/să nu semneze acte și să nu săvârșească
fapte de corupție sau care ar putea fi asociate acestora și să acționeze astfel
încât să prevină înregistrarea unor astfel de cazuri la nivelul instituției;
 să respecte codul de etică profesională și morală;
 să ducă la îndeplinire orice alte sarcini ce revin cadrelor didactice și
statutului de angajat, conform legislației generale și normelor juridice
speciale aplicabile;
 să cunoască, să prelucreze cu elevii și cu personalul din subordine, să
aplice, să respecte și să asigure respectarea de către elevii sau personalul
pe care îl coordonează prezentul regulament, ROFUIP și celelalte norme
care reglementează activitatea din școală și statutul de cadru didactic sau
de elev.
 să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională
specializată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în
legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a
beneficiarului primar al educaţiei;
 să monitorizeze respectarea contractului educațional și să asigure
respectarea obligațiilor și drepturilor ce revin fiecăreia dintre părțile
semnatare;
(5.1) Personalului școlii care îndeplinește funcții de conducere sau care face parte din
organisme cu astfel de atribuții și celorlalți angajați ai unității le sunt interzise:
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luarea sau participarea la luarea unor decizii, întocmirea, avizarea sau
aprobarea unor acte de autoritate, a unor contracte, convenții, acorduri sau
alte acte juridice care încalcă ordinea de drept, afectează negativ drepturile
legale și interesele legitime, pun în pericol integritatea patrimoniului,
siguranța în mediul școlar a persoanelor sau a bunurilor, aduc prejudicii
financiare, investiționale sau de imagine sau produc perturbări majore în
activitatea și dezvoltarea normală a unității cu personalitate juridică Școala
Gimnazială Lețcani și ale oricăreia dintre unitățile fără personalitate
juridică din cadrul acesteia;



să primească, sa colecteze, sub orice pretext, sume de bani sau alte bunuri
de la elevi/părinți sau alte persoane cu care intră în legătură în exercitarea
atribuțiilor și responsabilităților pe care le are în cadrul instituției; În cazul
distrugerii, deteriorării sau pierdrii de către elevi a unor bunuri ale școlii,
părinții sau ceilalți reprezentanți legali ai acestora vor fi obligați de către
învățător/diriginte/angajatul care le are în gestiune sau subgestiune și
compartimentul administrativ condus de administratorul de patrimoniu și
de doamna director adjunct la înlocuirea/ repararea/ recuperarea acestora,
conform normelor legale în vigoare;



distribuirea contracost, în scopul obținerii unor beneficii patrimoniale, de
către cadrele didactice, în școală, a cărților și auxiliarelor didactice proprii;
ghidurile, auxiliarele, cărțile și revistele de specialitate realizate de alți
autori vor fi recomandate numai după o selecție riguroasă, cu respectarea
normelor MEN, achiziționarea lor rămânând la latitudinea elevilor și a
părinților (cadrelor didactice interzicându-li-se implicarea în strângerea
banilor, realizarea achizițiilor sau în operațiunile financiare
corespunzătoare);



permiterea accesului în școală și în sălile de clasă al reprezentanților
agenților economici, asociațiilor, fundațiilor și al persoanelor fizice, cu
scopul popularizării și comercializării oricăror bunuri și servicii. Fac
excepție cei/cele care solicită informații sau participă la procedurile
organizate de școală prin compartimentul de achiziții publice sau prin
organismele funcționale constituite în acest scop, cărora li se vor adresa
respectând procedurile interne de acces în instituție. Atunci când consiliul
reprezentativ al părinților sau comitetele de părinți pe clase inițiază acțiuni
de informare/consiliere pot solicita acordul conducerii școlii pentru a
organiza astfel de acțiuni într-un spațiu liber, fără a implica elevii sau
cadrele didactice în activități care vizează achiziții și operațiuni financiare
pe care ei le pot decide în mod independent. Aspectele financiare privind
organizarea excursiilor, vizitelor, deplasărilor sau ale altor activități
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educative curriculare sau extracurriculare vor fi soluționate în exclusivitate
de către părinți, cadrele didactice organizatoare ocupându-se numai de
aspectele organizatorice, de supraveghere a elevilor/preșcolarilor și de
asigurarea atingerii finalităților educativ-formative urmărite, conform
procedurii MEN. Bunurile sau fondurile dobândite din eventuale
contribuții/donații/ sponsorizări se introduc în baza materială/bugetul
școlii, cu aprobarea consiliului de administratie, pe baza de documente,
ulterior supunându-se inventarierii anuale și celorlalte norme privind
gestionarea/administrarea bunurilor.
(6) Nerespectarea obligațiilor stabilite conform pct.(5) atrage răspunderea disciplinară
(legală) a celor vinovați și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 280283 din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru cadre didactice și personal
didactic auxiliar și cu prevederile Codului muncii, pentru personalul nedidactic.
Sancțiunile care se aplică personalului didactic și didactic auxiliar, în raport cu
gravitatea abaterilor, sunt:
 observația scrisă;
 avertismentul;
 diminuarea salariului de bază sau a indemnizației de conducere;
 suspendarea dreptului de înscriere la un concurs pentru promovarea într-o
funcție didactică superioară sau pentru obținerea unui grad didactic;
 destituirea din funcția de conducere;
 desfacerea contractului de muncă.
(7) Aplicarea sancțiunilor se face cu respectarea unei proceduri speciale care se
aprobă de către consiliul de administrație și este anexă la prezentul regulament.
Pentru cercetarea disciplinară a cadrelor didactice din școală, prin hotărȃre a
consiliului de administrație, se constituie o comisie formată din trei membri,
dintre care unul reprezintă organizația sindicală, iar ceilalți doi sunt cadre
didactice care au cel puțin același grad profesional cu persoana cercetată
disciplinar; în cazul când persoana cercetată îndeplinește o funcție de conducere,
comisia cuprinde și un reprezentant al inspectoratului școlar. Etapele cercetării
disciplinare precum și competențele și responsabilitățile comisiei de cercetare
constituite în acest sens se stabilesc printr-o procedură specială, aprobată de către
consiliul de administrație, care este anexă la prezentul regulament.
Deciziile de sancționare pot fi contestate în condițiile legii.
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VII. PĂRINȚII ȘI REPREZENTANȚII LEGALI AI ELEVILOR
Art.42.
Părinții/familiile/reprezentanții legali ai elevilor sunt beneficiari secundari ai
activității instructiv-educative desfășurate de Școala Gimnazială Lețcani, cu care
încheie contract educațional, având următoarele drepturi și îndatoriri:
 drepturi:
 educație de calitate pentru elevi;
 gratuitatea învățământului obligatoriu, în condițiile legii;
 condiții optime pentru formarea și dezvoltarea pesonalității copiilor;
 consiliere și îndrumare psiho-pedagogică;
 dreptul la informare privind situația elevului și cerințele școlii;
 dreptul de a solicita acordarea drepturilor pe care elevii le pot dobândi, prin
intermediul școlii, potrivit normelor legale în vigoare;
 îndatoriri:
 să asigure frecvența zilnică a elevilor la cursuri și la celelalte acțiuni din
programul stabilit;
 să păstreze permanent legătura și să colaboreze cu profesorul
diriginte/învățătorul/educatoarea clasei/grupei și cu consiliul clasei pentru a
asigura convergența acțiunilor educative menite să asigure dezvoltarea optimă
a personalității copilului;
 să respecte și să se implice în aplicarea normelor sanitare, de protecție etc.
stabilite de autorități și de conducerea școlii în situații de urgență sau de alertă
determinate de epidemii, pandemii, incendii, inundații etc.
 să asigure repararea prejudiciilor aduse școlii sau altor persoane de către copiii
lor în cazul distrugerii/sustragerii unor bunuri ale instituției;
 să se implice în soluționarea problemelor școlii, în limitele posibilităților de
care dispun, cu respectarea normelor în vigoare;
 să-și exercite drepturile și responsabilitățile părintești în conformitate cu
legislația specifică;
 să ia măsurile ce țin de competența lor pe linia securității și sănătății copiilor,
a prevenirii actelor de violență în rândul acestora, a prevenirii accidentelor
rutiere, a prevenirii incendiilor, a respectării normelor de conduită pe timpul
transportului cu microbuzul școlar sau cu alte mijloace utilizate și să respecte
normele și procedurile stabilite, pe această linie, de către factorii de conducere
a unității, inclusiv cele prevăzute în capitolul privind Securitatea și sănătatea
în muncă, prevenirea și limitarea efectelor situațiilor de urgență, prevenirea
actelor de violență și creșterea gradului de siguranță în mediul școlar;
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să-și exercite drepturile și obligațiile care decurg din contractul educațional pe
care sunt obligați să-l semneze cu școala la înscrierea copilului;
să respecte hotărârile consiliului de administrație, deciziile directorului și
celelalte norme de organizare internă a școlii, inclusiv cele cuprinse în
prezentul regulament și să contribuie la educarea în acest sens a copiilor lor.
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VIII. SECURITATEA ȘI SĂNĂTĂTEA ȊN MUNCĂ, PREVENIREA
ȘI LIMITAREA EFECTELOR SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ,
ASISTENȚA MEDICALĂ, PREVENIREA ACTELOR DE
VIOLENȚĂ ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ȊN
MEDIUL ȘCOLAR
Art.43.
(1) Activitatea pe linia asigurării securității și sănătății în muncă la nivelul școlii este
coordonată de către Comisia/Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă și
prevenirea situațiilor de urgență, responsabilitatea, din partea conducerii școlii,
privind aplicarea/respectarea normelor legale și aducerea la îndeplinire a
măsurilor stabilite în acest sens de factorii de conducere revenind directorului
adjunct și coordonatorilor structurilor arondate. În vederea asigurării
asistenței/consultanței de specialitate școala încheie contract de prestări servicii cu
un medic de medicina muncii și cu o firmă specializată în aplicarea normelor
legale pe linia securității în muncă, a protecției civile și a situațiilor de urgență.
La începutul fiecărui an școlar personalul unității este supus evaluării medicale de
către medicul de medicina muncii, recomandările acestuia fiind luate în
considerație în ce privește încadrarea/menținerea în unitate a persoanelor evaluate,
în condițiile legii.
(2) Directorul adjunct, firma de consultanță și șefii de compartimente/ structuri/
colective de lucru au obligația de a iniția și întocmi proiectele de acte de autoritate
și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare și de a realiza în concret
instruirea și evaluarea personalului, semnarea fișelor/proceselor verbale de
protecția muncii, de a evalua riscurile, de a întocmi documentele specifice, de a
propune măsurile și de a asigura respectarea lor astfel încât să se asigure siguranța
persoanelor și a bunurilor aflate în incinta școlii; pentru preșcolari și elevi aceste
răspunderi revin diriginților/învățătorilor/educatoarelor și părinților și tuturor
cadrelor care au răspunderi în aceste domenii.
(3) Activitatea pe linia prevenirii și eliminării efectelor situațiilor de urgență este
coordonată de către comitetul pentru situații de urgență care se constituie,
funcționează și exercită atribuțiile prevăzute de legislația în materie, responsabil
din partea conducerii fiind directorul adjunct. Activitatea de consultanță și
instruire în domeniu este asigurată de firma specializată cu care școala are
încheiat contract de prestări servicii.
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(4) Accesul persoanelor străine, al elevilor și al personalului școlii în incinta acesteia
se realizează conform procedurilor interne, care sunt anexe și reprezintă parte
integrantă a prezentului regulament.
(5) Paza unității se realizează potrivit planului de pază avizat și aprobat în condițiile
legii.
(6) Semnul distinctiv al elevilor școlii este ecusonul cu elementele de identificare
specifice.

Art.44.
(1) Transportul elevilor navetiști este organizat de către comisia pentru organizarea
transportului elevilor în condiții de siguranță care este condusă de către directorul
adjunct și din care face parte în mod obligatoriu managerul de transport; în timpul
transportului cu microbuzul școlii elevii sunt însoțiți și supravegheați de către un
cadru didactic sau un alt angajat al școlii, conform graficului care este întocmit și
adus la cunoștința profesorilor/învățătorilor/celorlalți angajați de către directorul
adjunct sau, în absența acestuia, de către managerul de transport. Șoferul de pe
microbuzul școlii are obligația de a face toate demersurile și de a lua toate
măsurile necesare pentru realizarea transportului elevilor și cadrelor didactice în
condiții de siguranță și prevenirea unor posibile accidente, răspunzând în
condițiile legii de eventuale prejudicii aduse elevilor, cadrelor didactice, școlii sau
altor persoane fizice sau juridice ca urmare a nerespectării normelor tehnice și
juridice care reglementează activitatea de transport și circulația pe drumurile
publice. În situația în care numărul elevilor navetiști depășește capacitatea de
transport în cont propriu a școlii, o parte dintre aceștia pot apela la serviciile unor
operatori de transport autorizați, școala urmând a le deconta cheltuielile aferente,
pe baza documentelor justificative, în limita fondurilor alocate cu această
destinație de la bugetul de stat sau de la bugetul local.
(2) Pentru prevenirea oricăror situații de natură a pune în pericol integritatea fizică și
psihică ori sănătatea elevilor, ale personalului unității sau ale altor persoane și
pentru protejarea bunurilor, școala va colabora cu autoritățile administrației
publice locale, cu organele de poliție, cu I.T.M., cu I.S.U, cu medicii de familie și
cu alte instituții și autorități, pe baza unor protocoale de parteneriat, încheiate în
condițiile legii.

Art.45.
Pentru eliminarea cauzelor și factorilor care, în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani și al
structurilor arondate, ar putea determina îmbolnăvirea, accidentarea sau orice formă
de agresiune care ar pune în pericol sănătatea și integritatea fízică sau psihică a
elevilor, angajaților și a celorlalte persoane aflate în incinta acestora și pentru
prevenirea distrugerii, sustragerii sau înstrăinării bunurilor acesteia, conducerea
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școlii, comisiile/comitetele cu atribuții pe linia SSM, SU, protecție civilă, pază,
prevenirea actelor de violență, firmele de prestări servicii, personalul, elevii și
părinții acestora au următoarele obligații:
 Autoritățile publice locale
 Asigurarea spațiilor/dotărilor necesare, a îndeplinirii condițiilor sanitare, de
siguranță etc. și a obținerii autorizațiilor (sanitare de funcționare, de securitate
la incendiu, SSM etc.) pentru toate clădirile și terenurile care fac parte din
baza didactico-materială a învățământului, sunt cuprinse în inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei și se află,
potrivit legii, în administrarea Consiliului Local Lețcani.
 Asigurarea pazei clădirilor și terenurilor prevăzute la punctul precedent și
îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin potrivit legii pe linia siguranței în mediul
școlar a persoanelor și bunurilor
 Asigurarea transportului elevilor cu microbuzul școlar în condiții de legalitate
și siguranță
 Asigurarea asistenței medicale a elevilor, preșcolarilor și personalului din
unitățile de învățământ inclusiv prin dotarea, autorizarea, încadrarea cu
personal corespunzător și asigurarea funcționării normale a cabinetului
medical școlar.
 Conducerea școlii
 organizează aplicarea și aplică în concret normele legale care reglementează
activitatea în aceste domenii, emițând sau adoptând actele de autoritate
(decizii ale directorului sau hotărâri ale consiliului de administrație) necesare;
 stabilește strategiile sau planurile de acțiune pentru preîntâmpinarea unor
situații de urgență și pentru limitarea efectelor acestora și procedurile de
intervenție în cazul producerii acestora precum și măsurile ameliorative ce
trebuie luate ca urmare a analizelor realizate pe baza rapoartelor și
informărilor primite din partea organismelor funcționale din domeniu sau a
constatărilor făcute de organele de control;
 face demersuri pentru obținerea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor
vizând respectarea normelor și îndeplinirea condițiilor legale, administrative și
tehnice in domeniile SSM, SU, protecției civile, siguranței în școală, sănătății
publice, protecției mediului, prevenirii accidentelor rutiere sau a actelor de
violență etc.;
 ține legătura cu autoritățile publice locale și județene, cu ISJ Iași, cu instituțiile
și autoritățile specializate în vederea găsirii celor mai bune soluții la
problemele pe care unitatea le are în aceste domenii și pentru a duce la
îndeplinre sarcinile și măsurile stabilite de acestea;
 încheie parteneriate educaționale sau colaborează pentru punerea în aplicare a
unor planuri de acțiune stabilite la nivel central sau județean;
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încheie contracte de achiziții de produse, servicii și lucrări prin care se asigură
respectarea normelor legale și tehnice sau remedierea neajunsurilor și ducerea
la îndeplinire a măsurilor stabilite de organele de control;
analizează, pe baza informărilor și rapoartelor prezentate de către comisiile,
comitetele sau angajații cu responsabilități în aceste domenii situația existentă,
aprobă/stabilește direcțiile de acțiune și măsurile ce țin de competența lor
pentru remedierea neajunsurilor;
coordonează, prin directorul adjunct, care răspunde din partea conducerii
executive, potrivit fișei postului stabilită de către director, de aceste domenii,
activitatea desfășurată de toate structurile funcționale, de firmele sau
persoanele autorizate și de întreg personalul cu astfel de atribuții din unitatea
cu personalitate juridică;
realizează controlul și evaluarea activității desfășurate pe această linie;
notifică autoritățile publice locale asupra necesității adoptării deciziilor,
desfășurării acțiunilor și luării măsurilor ce țin de competența lor, respectiv
alocarea prin finanțarea complementară a fondurilor, integrarea școlilor în
planurile de acțiune/intervenții de la nivelul comunei în ce privește prevenirea
situațiilor de urgență, sănătatea populației, protecția civilă, paza și siguranța
persoanelor și a bunurilor, asigurarea asistenței medicale la școli și grădinițe,
respectarea
avizelor și obținerea autorizațiilor sanitare, de securitate la
incendiu etc. în cazul obiectivelor de investiții contractate de către primar,
respingerea cererilor de autorizare sau sistarea lucrărilor neautorizate care
afectează terenurile și clădirile școlilor, pun în pericol clădirile, deszăpezirea
și deblocarea căilor de acces, aprovizionarea cu materiale antiderapante și
degajarea zăpezii de pe acoperișuri sau a țurțurilor de la streșini cu ajutorul
firmei care asigură deszăpezirea la nivel de comună, asumarea răspunderii cu
privire la respectarea normelor PSI, paza secțiilor de votare și celelalte măsuri
de siguranță pe timpul desfășurării alegerilor și exercitarea tuturor celorlalte
atribuții stabilite pe această linie prin actele normative în vigoare;
atunci când se impune, solicită primarului să se abțină de la acte sau fapte care
depășesc cadrul legal existent cum sunt: autorizarea și executarea unor lucrări
de construcții pe terenurile aparținând școlilor, schimbarea destinației unor
bunuri care fac parte din baza didactico-materială a școlilor fără acordul
consiliului de administrație și fără avizul conform al Ministrului educației,
respingerea nejustificată sau ignorarea adreselor și solicitărilor transmise de
școală etc.

 Comisiile/comitetele pe domenii, firmele de prestări servicii, medicul de
medicina muncii, profesorii diriginți și fiecare angajat al școlii au ca
obligații:
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să-și cunoască și să-și indeplinească în permanență atribuțiile și răspunderile
pe care le au, corespunzător statutului propriu, pe linia SSM, SU, protecției
civile, prevenirii actelor de violență, asistenței medicale etc.;
să asigure punerea în aplicare a strategiilor, a planurilor de acțiune, a
procedurilor de intervenție și a măsurilor ameliorative stabilite de factorii de
conducere;
să asigure îndeplinirea condițiilor, să pregătească/să depună documentațiile și
să obțină avizele/licențele/certificatele și autorizațiile de funcționare (ASF,
securitate la incendiu, securitate în muncă, licență de transport, ISCIR etc.) și
toate celelalte acte pe care școala sau angajații trebuie să le dețină pentru a
funcționa în legalitate și în siguranță;
să analizeze activitatea, să desprindă concluziile și să întocmească, să supună
avizării/aprobării, să comunice și/sau să respecte/să aplice planurile de acțiune
sau de intervenție pentru domeniile în cauză;
să propună adoptarea actelor de autoritate necesare punerii în aplicare a
normelor legale sau pentru luarea măsurilor necesare la nivelul unității;
să realizeze/să participe la instructajele periodice, să pună în aplicare
achizițiile dobândite și să respecte cerințele formulate;
să analizeze riscurile și să stabilească sau să propună în scris măsurile de
prevenire a accidentelor, a îmbolnăvirilor, a actelor de violență, a
distrugerii/înstrăinării bunurilor sau a oricăror incidente nedorite, iar, în cazul
producerii acestora, pentru limitarea efectelor și remedierea situației;
să asigure verificarea tehnică periodică, conform legii, a instalațiilor,
centralelor termice, a aparaturii din dotare, a microbuzului școlar etc., să
asigure respectarea normelor specifice privind întreținerea și funcționarea
acestora și să propună efectuarea reparațiilor care se impun sau, dacă situația o
cere, chiar scoaterea lor din funcțiune;
să verifice permanent starea prizelor, a mobilierului, a mijloacelor de
învățământ, a terenului de sport și a dotărilor din sala de sport, a laboratoarelor
și a modului de păstrare a aparaturii, a substanțelor chimice, a
dulapurilor/fișierelor suspendate, a căilor de acces și a tuturor bunurilor sau
amenajărilor din spațiile de învățământ sau din curtea școlii și
luarea/propunerea de măsuri pentru eliminarea riscurilor de accidente;
să prelucreze cu personalul/elevii/părinții măsurile de prevenire și modul de
acțiune în caz de cutremur, incendiu, inundații, atac chimic, atac nuclear,
accidente de circulație sau alte situații de urgență/dezastre care se pot produce
și să participe la simulările sau exercițiile de alarmare organizate;
să organizeze în condiții de siguranță transportul elevilor navetiști și să
prelucreze cu elevii și părinții normele de circulație rutieră;
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să propună programe/parteneriate educaționale cu instituții și autorități
specializate și să organizeze/ să participe la acțiunile educative pe linie de
igienă și sănătate, educație rutieră, prevenirea și stingerea incendiilor,
prevenirea actelor de violență, voluntariat, educație ecologică etc.;
să stabilească și să asigure respectarea normelor privind accesul în instituție a
persoanelor sau/și a autovehicolelor;
să ia măsuri pentru împiedicarea prezenței în curtea școlii a câinilor
comunitari;
să supravegheze în permanență activitatea elevilor și să mențină ordinea,
disciplina, curățenia și un mediu educațional adecvat în școală și în
proximitatea acesteia și să informeze părinții copiilor în legătură cu abaterile
acestora de la normele stabilite de școală și cu sancțiunile ce pot/trebuie sau au
fost aplicate;
să întocmească, să propună procedurile ce țin de domeniul lor de
responsabilitate și să respecte/aplice procedurile care-i sunt aplicabile (atât
cele în vigoare stabilite la nivelul școlii, cât și cele transmise de către ISJ,
minister sau alte autorități);
să ia sau să propună, potrivit competențelor lor, măsurile ce se impun pentru
ca angajații, elevii și părinții să cunoască, să respecte și să răspundă pentru
încălcarea obligațiilor ce le revin.

 Elevii/preșcolarii, pe lângă îndatoririle prevăzute în secțiunea drepturi și
îndatoriri din prezentul regulament, sunt obligați:






să cunoască și să-și respecte obligațiile prevăzute în contractul educațional, în
ROFUIP, în prezentul regulament și în celelalte acte normative în vigoare cu
privire la respectarea normelor de siguranță, SSM, SU, inclusiv PSI, circulația
pe drumurile publice, igienico-sanitare, de prevenire a îmbolnăvirilor, a
actelor de violență etc.;
să participe la instructajele, orele de consiliere și celelalte acțiuni realizate de
către diriginți, învățători, educatoare sau alte cadre ale școlii, să-și însușească
normele, cunoștințele și deprinderile, să respecte cerințele formulate și să
valorifice în sens pozitiv achizițiile dobândite cu prilejul exercițiilor și
simulărilor organizate la nivelul școlii în sensul prevenirii, al limitării sau
evitării efectelor unor accidente, acte de violență etc.;
să frecventeze zilnic cursurile, să respecte orarul școlii, să justifice orice
absență de la program, să aibă permanent asupra lor carnetul de elev, să-și
procure și să poarte la loc vizibil ecusonul ca semn distictiv al elevilor Școlii
Gimnaziale Lețcani, să respecte procedura de acces în școală, să intre la timp
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și să nu fugă de la ore, să nu ceară voie să iasă din clasă decât în situații foarte
întemeiate, să nu iasă din incinta școlii în timpul programului;
să aibă o ținută îngrijită, decentă, să manifeste preocupare maximă pentru
igiena personală, pentru crearea și menținerea unui mediu sănătos, păstrând și
participând la realizarea curățeniei în sălile de clasă și în celelalte spații
școlare și în afara acestora;
să păstreze și să utilizeze cu grijă mobilierul, calculatoarele, manualele etc., să
nu distrugă/sustragă bunurile școlii sau ale altor colegi și să le
repare/înlocuiască/returneze dacă au produs astfel de situații;
să nu umble la tablourile electrice, la prize, instalații, mașini, iar aparatura,
substanțele, uneltele agricole și orice mijloace tehnice din laboratoare/săli de
clasă/sală sau teren de sport să fie folosite numai în prezența
profesorilor/învățătorilor, cu respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare, să
nu monteze becuri și să nu repare instalații, să nu atingă fire sau cabluri
electrice, să nu lase în priză, la plecare, aparatura electrică sau electronică;
să nu fumeze la școală sau în afara ei;
să nu aprindă materiale combustibile și să anunțe orice început de incendiu;
să nu alerge prin clase sau pe holuri, să nu țipe și să nu vorbească urât, să nu
se urce pe bănci, să nu arunce cu obiecte sau cu hârtii, să nu izbească și să nu
deterioreze ușile, să nu bruscheze elevii sau bunurile, să nu producă dezordine
prin clase, pe holuri sau în celelalte spații școlare, să nu pătrundă în alte săli
decât cele în care își desfășoară activitatea clasa din care fac parte, decât cu
aprobarea și în prezența personalului școlii;
să nu intre în legătură cu persoane străine și să nu primească de la acestea
bunuri de nici un fel;
să prezinte, direct sau prin intermediul părinților, acte medicale din care
rezultă starea de sănătate, să țină permanent legătura cu medicul de familie și
să informeze dirigintele/învățătorul/educatoarea în legătură cu evoluția stării
de sănătate, să prezinte, dacă este cazul, scutire de educație fizică sau scutirile
pentru absențe etc.;
să nu sară pe geamuri și să nu comunice de la geamuri cu elevii din curte, să
nu se urce în copaci, pe barele porților de pe terenul de sport sau pe cele de
bătut covoare, să nu se urce și să nu se joace pe balustradele de pe casele
scărilor sau pe cele de la centrul cultural, să nu sară gardurile, să nu rupă
florile sau crengile copacilor, să nu pătrundă în curțile sau grădinile cetățenilor
sau instituțiilor;
să folosească în mod corect grupurile sanitare, să nu distrugă instalațiile sau
ușile acestora, să nu staționeze mai mult decât este necesar în interiorul
acestora, să nu lase apa deschisă, să nu pătrundă în vechiul grup sanitar;
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să aștepte în ordine microbuzul, să respecte programul și toate instrucțiunile
primite cu privire la urcare, ocuparea locurilor, comportarea pe timpul
deplasării, coborâre, traversări etc.;
 după sosirea la școală elevii intră in clasă și nu mai pot ieși până la orele 7.50,
pentru o pauză de 10 minute. După terminarea orelor elevii navetiști fac o
pauză de cel mult 10 minute, după care reintră în clasă și își pregătesc
lecțiile/temele pentru a doua zi, ieșind pe platoul unde așteaptă microbuzul cu
cel mult 10 minute înainte de ora programată. Timpul petrecut în școală
înaintea începerii sau după orele de curs, orele în care clasele rămân
descoperite și cea mai mare parte a pauzelor vor fi folosite pentru efectuarea
temelor, pregătirea lecțiilor din ziua respectivă sau din zilele următoare, iar
jocurile din timpul pauzelor vor fi astfel alese încât să fie relaxante și plăcute,
dar să exercite influențe educative pozitive și să nu prezinte pericol de
accidentare a copiilor sau să creeze o atmosferă improprie pentru activitatea
școlară;
 să nu agreseze verbal sau fizic nici un fel de persoană, să nu facă parte și să nu
participe la acțiunile unor grupuri cu preocupări reprobabile, să nu recurgă la
nici un fel de constrângere (amenințări, șantaj, formularea unor cerințe
nejustificate cum ar fi taxa de protecție etc.) asupra colegilor din școală sau
asupra altor persoane, să evite conflictele și să informeze personalul școlii
asupra unor astfel de stări și comportamente
Nerespectarea de către elevi a acestor obligații reprezintă abateri disciplinare și se
sancționează conform ROFUIP și prezentului regulament.
 Părinții elevilor sunt obligați:






să cunoască, să aplice și să ceară copiilor lor, în calitate de elevi ai unității, să
respecte normele și instrucțiunile aprobate de factorii în drept pentru
prevenirea unor situații de urgență, a unor acte de violență, accidente, dezastre
etc. și de intervenție în cazul în care acestea s-au produs atât pe timpul
prezenței în școală cât și în afara acesteia, fără a se limita la obligațiile
asumate prin contractul educațional;
să participe la ședințele cu părinții, la orele de consiliere și la toate acțiunile
organizate de către diriginți/învățători/educatoare, conducerea școlii sau
organismele reprezentative ale părinților pentru cunoașterea și
aplicarea/respectarea regulamentului de organizare și funcționare a școlii și a
celorlalte norme și proceduri interne, să se informeze asupra
comportamentului și situației disciplinare a propriilor copii;
să respecte procedura de acces în instituție și celelalte proceduri interne ale
școlii;
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să manifeste respect și să se abțină de la orice gesturi, afirmații, acte și fapte
care ar putea aduce atingere demnității și prestigiului personalului școlii,
elevilor sau părinților acestora, să se abțină de la tentația de a lua direct măsuri
de sancționare/pedepsire a unor presupuse vinovății atribuite elevilor, cadrelor
didactice sau altor angajați și să sesizeze atunci când consideră necesar, în
ordine, diriginții/învățătorii, educatoarele, profesorii de serviciu, conducerea
școlii sau alte autorități;
să repare sau să înlocuiască bunurile distruse/sustrase/pierdute de copiii lor
(mobilier, aparate, instalații, pereți, burlane etc.);
să-și asume răspunderea pentru faptele și actele săvârșite de copiii lor minori
(inclusiv pentru acelea care sunt pedepsite de legea civilă sau de legea
penală);
să asigure prezența la cursuri a copiilor și să ia măsurile corespunzătoare în
cazul celor care părăsesc incinta școlii sau fug de la ore în timpul programului,
care înregistrează absențe nemotivate, care săvârșesc acte de violență și de
indisciplină, care produc accidente sau pagube sau care sunt sacționați pentru
încălcarea obligațiilor stabilite prin ROFUIP și prezentul regulament pentru
creșterea siguranței în școală, prevenirea actelor de violență, a îmbolnăvirilor
sau a oricăror tipuri de accidente;
să conducă la plecare și să aștepte la întoarcere copiii din primele clase
primare care fac naveta cu microbuzul luând măsurile necesare pentru a
preveni producerea unor posibile accidente;
să verifice cât mai des carnetele de elev, să comunice permanent, măcar
telefonic, cu diriginții/profesorii claselor și cu doamnele educatoare și să
stabilească de comun acord acțiunile și măsurile ce se impun pentru
preîntâmpinarea sau remedierea unor situații nedorite;
să asigure copiilor o ținută și o stare de igienă ireproșabilă, să țină legătura cu
medicii de familie și cu medicul școlar sau asistenta medicală și să prezinte
actele care atestă starea de sănătate a copiilor, să informeze cadrele didactice
în cazul unor afecțiuni sau probleme medicale grave, să prezinte în timp util
scutirile medicale, scutirile de educație fizică și să respecte normele sanitare și
legale adoptate de autorități pe durata stării de urgență sau de alertă declarată
în cazul unor pandemii, epidemii etc.;
să respecte procedura privind învoirea elevilor de la ore.

Art.46.
Comisia pentru organizarea și supravegherea transportului elevilor navetiști
Comisia pentru asigurarea transportului cu microbuzul școlii în condiții de
siguranță este numită prin decizia directorului, cu avizul consiliului de administrașie și
îndeplineșie următoarele atribuții și responsabilități:
 stabilește, la începutul anului școlar, și actualizează lista cu elevii care, potrivit
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legii, beneficiază de transport cu microbuzul școlii
întocmește programul de transport (trasee, orele de plecare și de sosire, listele
cu elevii, locurile de plecare, de oprire sau de staționare) astfel încât să se
asigure deplasarea la și de la școală a tuturor elevilor, fără depășirea
numărului de locuri din microbus) și încadrarea elevilor în orarul școlii,
verificând și luând/propunând măsuri în cazul nerespectării acestuia
întocmește graficul cu personalul care însoțește elevii pe durata transportului
și urmărește respectarea acestuia
asigură instruirea elevilor, a însoțitorilor și a șoferului cu privire la normele ce
trebuie respectate în așteptarea microbuzului, pe durata deplasării, la coborâre
sau la traversare
informează diriginții/învățătorii/părinții/consiliile claselor cu privire la actele
de indisciplină ale elevilor și la eventuale distrugeri produse în microbúz,
facând propuneri de sancționare a celor vinovați, inclusiv repararea
prejudiciilor
stabilește măsurile ce se impun în cazul modificării programului elevilor sau a
programului de transport
verifică starea tehnică a microbuzului și interzice plecarea în cursă a acestuia
dacă se constată situații de natură să pună în pericol copiii sau alte categorii de
persoane
avizează propunerile șoferului privind dotările și lucrările de
întreținere/reparații ale microbuzului și confirmă realizarea acestora, asigurând
încadrarea în prevederile bugetare
verifică aprovizionarea și confirmă consumurile de combustibil sau dealte
materiale consumabile folosite pentru microbuz
asigură obținerea/actualizarea tuturor avizelor, autorizațiilor, acreditărilor,
asigurărilor și inspecțiilor prevăzute de lege
ia sau propune măsuri pentru asigurarea transportului elevilor în situațiile în
care microbuzul școlii nu poate fi utilizat din motive obiective sau atunci când
numărul mare de elevi face imposibil transportul tuturor acestora cu mijlocul
propriu.
aprobă sau avizează, după caz, folosirea micobuzului pentru soluționarea altor
probleme urgente de transport în interesal școlii sau deplasarea acestuia pe alte
trasee decât cele care vizează strict naveta elevilor (deplasări la concursuri și
competiții școlare, activități extracurriculare, evaluări naționale sau alte
acțiuni organizate de ISJ, deplasare la trezorerie etc.)
analizează și evaluează periodic activitatea șoferului, propunând conducerii
stimularea sau tragerea la răspundere a acestuia și acordând punctajul pe baza
căruia i se acordă calificativul anual
interzice staționarea microbuzului la domiciliul șoferului sau al altor persoane,
asigură parcarea/staționarea acestia exclusiv în incinta școlii și stabilește
măsurile necesare pentru paza lui în afara orelor de program ale șoferului
supraveghează activitatea de transport cu microbuzul, intervenind operativ
pentru remedierea oricărei disfuncționalități sau nereguli, inclusiv în
eventualitatea în care ar exista indicii și s-ar dovedi că beneficiază de
transportul cu microbuzul școlii alte persoane decât elevii și personalul școlii
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sau că microbuzul ar fi folosit în alte scopuri decât cele care țin de interesele
școlii
stabilește sau propune orice alte măsuri care se impun pentru respectarea
normelor legale și asigurarea condițiilor necesare prevenirii oricăror
neregularități sau situații carea ar pune în pericol sănătatea și securitatea
copiilor
informează directorul sau și consiliul de administrație asupra oricăror
incidente/ probleme sau disfuncții care apar în legătură cu starea microbuzului
sau realizarea transportului elevilor, propunând măsurile și demersurile de
rezolvare ce țin de competența acestora

Răspund de coordonarea activității comisiei și de respectarea normelor
procedurale privind transportul în condiții de siguranță a persoanelor doamna director
adjunct, Primăria Lețcani, managerul de transport și șoferii de pe microbuz.
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IX. REGLEMENTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Art.47.
Directorul, consiliul de administrație, directorul adjunct, administratorul financiar,
administratorul de patrimoniu, secretarul șef și ceilalți angajați ai unității, cu
sprijinul părinților și cu susținerea autorităților publice locale, au obligația de a
face demersurile necesare și de a-și exercita atribuțiile legale astfel încât să
asigure echilibrul financiar al unității și integritatea, păstrarea, dezvoltarea,
modernizarea și utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale și a tuturor
bunurilor patrimoniale dobândite pe căile prevăzute de lege de Școala Gimnazială
Lețcani și de structurile arondate ale acesteia.

Art.48.
(1) Activitatea financiară a școlii se desfășoară cu respectarea strictă a legislației în
materie, răspunderea privind constituirea veniturilor, angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor revenind administratorului financiar,
directorului adjunct, șefilor de compartimente sau angajaților care
inițiază/avizează operațiuni financiare, cât și directorului, în calitatea sa de
ordonator terțiar de credite, sau/și consiliului de administrație, în funcție de
atribuțiile specifice.
(2) Proiectul de buget, propunerile și notele de fundamentare pentru obiectivele de
investiții, programele de achiziții și documentațiile privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor, situațiile financiare trimestriale sau anuale,
conturile de execuție bugetară și celelalte documente sau operațiuni financiare se
inițiază, se fundamentează, se întocmesc, se supun avizării de către
compartimentele de specialitate și angajații cu răspunderi potrivit fișelor
posturilor și se aprobă de către consiliul de administrație sau/și de către director
conform competențelor și procedurilor legale.

Art.49.
(1) Patrimoniul unității se constituie, potrivit legii, din totalitatea drepturilor și
obligațiilor de natură patrimonială ale acesteia și cuprinde bunurile din domeniul
public al unității administrativ-teritoriale, date în administrare Școlii Gimnaziale
Lețcani prin hotărâri ale consiliului local, bunurile dobândite în proprietate de
Școala Gimnazială Lețcani și de celelalte structuri în baza legilor fondului funciar
și din celelalte bunuri care, potrivit legii, sunt în proprietatea unității cu
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani sau asupra cărora aceasta
exercită un drept patrimonial.
Baza didactico-materială a Școlii Gimnaziale Lețcani este formată din totalitatea
bunurilor care, potrivit art. 166 din Legea 84/1995, cu modificările și completările
ulterioare și HCL Lețcani nr.4/2005 se află în proprietatea sau și în administrarea
acesteia și a Școlii Gimnaziale Cogeasca, la care se adaugă toate obiectivele de
investiții realizate pe terenurile date în administrarea școlilor prin HCL nr.
4/2005, indiferent dacă aceste imobile au fost date în administrarea consiliilor de
administrație ale școlilor, clădirea și terenul în suprafață de 1400 mp prelut cu
protocol, în baza hotărârii judecătorești, de la SC Avicola SA, terenul în suprafață
de 1800 mp din zona de locuințe Prietenia, terenurile din extravilan dobândite de
școli conform Legii 18/1991, modificată, și toate celelalte bunuri dobândite pe
căile prevăzute de lege, ulterior.
Lista bunurilor care formează baza didactico-materială a învățământului
preuniversitar de stat din Comuna Lețcani se întocmește și se actualizează, pentru
fiecare sat în parte de către comisia de inventariere, administratorul de patrimoniu
și coordonatorii de structuri, sub coordonarea directorului adjunct și a
administratorului financiar, și se supune aprobării consiliului de administrație și
ordonatorului de credite/directorului Școlii Gimnaziale Lețcani.
Orice modificare a listelor cuprinzând bunurile din domeniul public sau privat al
Comunei Lețcani, care fac parte din baza didactico-materială a învățământului,
indiferent dacă se află în administrarea școlii sau în administrarea directă a
Consiliului Local Lețcani, se poate opera numai cu aprobarea consiliului de
administrație al școlii, la propunerea motivată a autorităților locale sau a
directorului adjunct, cu viza de control financiar preventiv și avizul de legalitate.
Regimul juridic al bunurilor care formează baza didactico-materială a Școlii
Gimnaziale Lețcani este stabilit în conformitate cu normele legale în materie și
convențiile încheiate de Școală cu autoritățile publice locale sau cu alte persoane
juridice sau fizice. Schimbarea destinației acestora se poate face numai în baza
hotărârii consiliului de administrație al școlii, luată prin votul a jumătate plus unu
din numărul membrilor în funcție, și cu avizul conform al Ministrului Educației,
obținut cu respectarea procedurii aprobate de MEN.
Listele bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea școlilor se întocmesc
și se actualizează de către compartimentul administrativ și comisia de
inventariere, sub coordonarea directorului adjunct (care răspunde din partea
conducerii executive de integritatea, paza, gestionarea corectă și utilizarea
eficientă a bunurilor patrimoniale ale unității cu personalitate juridică și ale
structurilor arondate), se verifică de către administratorul financiar și se avizează
pentru control financiar preventiv propriu, după care se supun aprobării
consiliului de administrație. Modificarea listelor cuprinzând bunurile aflate în
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proprietatea școlii, scoaterea din funcțiune, casarea, declasarea bunurilor și
valorificarea materialelor astfel rezultate se aprobă de către consiliul de
administrație, la propunerea motivată a comisiei de inventariere sau a unei comisii
speciale, constituite în acest scop prin hotărârea consiliului de administrație (care
este condusă de către directorul adjunct), cu viza de control financiar preventiv
propriu și după efectuarea de către secretarul șef a controlului de legalitate.
Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se supune, în urma controlului financiar
preventiv, cu acordul consiliului de administrație, aprobării ordonatorului
principal sau secundar de credite, după caz.
(7) Bunurile școlii sunt repartizate și se utilizează, potrivit destinației lor de către
compartimentele/structurile și angajații care au nevoie de ele pentru exercitarea
atribuțiilor stabilite conform legislației în vigoare și prezentului regulament., care
au statut de subgestionari. Gestionarea bunurilor școlii se realizează, în
conformitate cu normele legale în vigoare, în baza actelor de autoritate emise de
consiliul de administrație și de către director, directorul adjunct, administratorul
financiar, administratorul de patrimoniu, gestionarul, subgestionarii și fiecare
angajat al școlii răspunzând în condițiile legii de integritatea și utilizarea corectă a
bunurilor încredințate.
(8) Se interzice scoaterea din incinta școlilor și grădinițelor a bunurilor aparținând
acestora și utilizarea lor în scopuri personale. Pentru situații bine justificate,
directorul adjunct, cu acordul gestionarului, poate aproba folosirea în afara școlii
a unor bunuri, dar numai în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu și doar pentru
o perioadă limitată de timp.
(9) La nivelul școlii funcționează sau urmează să fie amenajate și dotate
corespunzător laboratoare, cabinete și săli de specialitate pentru toate ariile
curriculare, care vor funcționa fie de sine stătător (în limita spațiilor disponibile),
fie în sălile de clasă unde profesorii de specialitate sunt diriginți. Demersurile
pentru amenajarea laboratoarelor, cabinetelor și a sălilor de specialitate,
gestionarea bunurilor din dotarea acestora și îndeplinirea condițiilor de
funcționare intră în sarcina catedrelor/comisiilor metodice și a cadrelor dicatice în
cauză, conducerea școlii asigurând, în limita posibilităților, fondurile și dotările
necesare, respectiv obținerea avizelor și autorizărilor cerute de lege.
(10)
Centrul de documentare și biblioteca școlii se află în directa coordonare a
directorului școlii, atribuțiile specifice și gestionarea bunurilor aflate în dotarea
acestora intrând, până la înființarea și ocuparea postului de profesor
documentarist, în atribuțiile bibliotecarului și ale informaticianului, care
gestionează și bunurile aflate în dotarea acestora..
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Art.50.
Toate operațiunile financiare sau care vizează patrimoniul unității se desfășoară
cu respectarea cel puțin a procedurilor enumerate la art.39. literele a, c, d, e și f
din prezentul regulament, elaborate cu respectarea strictă a normelor legale
specifice, care, după aprobarea de către consiliul de administrație și de către
ordonatorul de credite- directorul școlii, devin anexe și parte integrantă a
prezentului regulament.
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X. RELAȚIILE DINTRE ȘCOALĂ ȘI COMUNITATE
Art.51.
(1) Raporturile dintre Școala Gimnazială Lețcani și comunitatea locală, dintre
educație și administrație se întemeiază pe legislația incidentă și pe prevederile
art.37 privind instituțiile publice de interes local, respectiv ale art.45 privind
educația, viața spirituală și cultura comunității din Statutul Comunei Lețcani,
aprobat, la propunerea primarului, prin Hotărârea nr. 67/ 2007 a Consiliului Local
Lețcani, cu modificările și completările aprobate prin HCL Lețcani nr./2012.
(2) Conducerea și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Lețcani vor continua să se
implice în conceperea strategiilor de dezvoltare și în soluționarea problemelor
majore ale Comunei Lețcani, în activitatea educativă, culturală, civică și socială
locală, intrând în relații directe cu părinții și ceilalți cetățeni ai comunei, cu
reprezentanții instituțiilor, ai agenților economici sau ai societății civile. Oamenii
școlii își vor onora statutul de profesori, învățători, educatoare sau de directori de
școală, așa cum este stabilit prin normele legale, prin tradiție, prin Statutul
Comunei Lețcani și prin actele interne de autoritate, exercitându-și atribuțiile sau
responsabilitățile profesionale și cetățenești și bucurându-se de drepturile legale și
morale corespunzătoare.
(3) În raporturile instituțional-juridice dintre școală, pe de o parte, și autoritățile sau
instituții publice, agenți economici sau alte persoane juridice/fizice, pe de alta,
Școala Gimnazială Lețcani este reprezentată de către director, care este totodată și
președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație. Directorul
reprezintă școala, consiliul profesoral și consiliul de administrație și prin
prezentarea de mesaje din partea acestora cu prilejul festivităților sau al altor
manifestări organizate pentru marcarea unor momente sau evenimente importante
din viața comunității și a instituțiilor locale sau cu alte ocazii în care acesta
consideră că prezența și mesajul școlii sunt necesare și oportune.
(4) Școala sau directorul încheie contracte educaționale cu părinții și elevii, contract
de management financiar-administrativ cu primarul comunei, contract de
management cu inspectorul școlar general și acorduri de parteneriat educaționalcultural cu bisericile/parohiile din localitate reprezentate de preoții parohi, cu
Centrul Cultural Lețcani, cu Biblioteca publică, cu Postul local de poliție, cu
medicii de familie, cu organizații neguvernamentale, cu instituțiile deconcentrate,
cu personalități sau cu instituții din sfera educației, culturii, religiei, sportului etc.
de la nivelul județului sau al municipiului Iași.
(5) Implicarea școlii, a directorului și a cadrelor didactice în activitatea Centrului
Cultural Lețcani (cu sediul în corpul D al Școlii Gimnaziale Lețcani) se realizează
cu respectarea responsabilităților și limitelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului
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Local Lețcani, pe baza programului pe termen lung aprobat prin HCL nr. 64/2006,
cu modificările ulterioare, program publicat în primul număr al revistei Satele
ieșene și prin programele operaționale stabilite de comun acord.
(6) Școala va continua să publice, în parteneriat cu Centrul Cultural Lețcani, revista
de educație și cultură Satele ieșene (Povățuitorul comunității), prin care vor fi
promovate valorile autentice ale culturii locale, naționale, europene și universale
și vor fi valorificate rezultatele cercetării pedagogice, științifice și metodice ale
cadrelor didactice, vor fi popularizate preocupările, acțiunile și realizările școlii
sau performanțele elevilor, pe care va continua să o susțină, inclusiv financiar, din
veniturile proprii sau din finanțarea complementară și o va distribui gratuit
elevilor, părinților, instituțiilor și tuturor celor interesați, contribuind astfel la
educația comunității și la afirmarea prin cultură a Comunei Lețcani.
(7) Conducerea Școlii Gimnaziale Lețcani va continua să inițieze și se va implica
(alături de comisia pentru educație, cultură, religie, sănătate (…) din cadrul
Consiliului Local Lețcani, de coordonatorul Centrului Cultural și de preoții din
comună) în organizarea, cel puțin o dată pe an, a Forumului Educatorilor și
Oamenilor de Cultură din Comuna Lețcani, care, ca forum al intelectualității
locale, analizează și evaluează stările de lucruri existente, participă la
fundamentarea și elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a comunității și a
planurilor de acțiune pe termen mediu și lung privind educația, cultura și viața
spirituală, problematica tineretului, activitatea sportivă, integrarea europeană și
menținerea sau refacerea legăturilor cu tinerii plecați în străinătate și alte
probleme stringente ale comunității.
(8) În conținutul articolelor sau studiilor publicate în revista Satele ieșene
(Povățuitorul comunității), al lecțiilor de specialitate, al orelor educative, al
activităților desfășurate cu tinerii sau cu alte categorii de locuitori ai satelor vor fi
inserate aspecte privind istoria comunei și a instituțiilor locale, educația, tradițiile,
obiceiurile, religia, cultura și celelalte valori perene ale acestora, din perspectiva
formării conștiinței de sine a comunității. În același scop vor fi continuate
cercetările pentru adunarea materialului necesar elaborării și publicării unei
lucrări monografice care va descrie principalele etape ale dezvoltării
învățământului în Comuna Lețcani și va ilustra principalele contribuții ale școlilor
din comună la dezvoltarea satelor și la afirmarea comunității locale, lucrare ce va
fi publicată și lansată cu ocazia aniversării, în 2019, a 130 de ani de activitate a
Școlii Lețcani.
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XI. ELABORAREA, ADOPTAREA, APLICAREA ȘI MODIFICAREA
REGULAMENTULUI (INTERN) DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A ȘCOLII GIMNAZIALE LEȚCANI
Art.52.
(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Lețcani, care
cuprinde și reglementările obligatorii potrivit Legii 53/2003- Codul Muncii pentru
Regulamentul Intern, se elaborează de către un colectiv de lucru numit de către
consiliul de administrație, condus de către director, se prezintă consiliului profesoral,
sindicatului reprezentativ, consiliului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor
(care pot propune amendamente) și se aprobă de către consiliul de administrație.
(2) După aprobare, Regulamentul intern se aduce la cunoștința tuturor angajaților unităţii,
elevilor și părinților pe căile și mijloacele prevăzute prin ROFUIP. De la data
comunicării, respectarea regulamentului intern (inclusiv a procedurilor sau a
celorlalte anexe ale acestuia) devine obligatorie pentru întregul personal, pentru toți
elevii școlii și părinții lor, precum și pentru alte categorii de persoane care, direct sau
indirect, intră sub incidența normelor pe care acesta le conține.
(3) Prezentul regulament și anexele care fac parte din acesta se pot modifica sau
completa prin hotărâri ale consiliului de administrație, în condițiile legii.
(4) Prezentul regulament se completează cu normele cuprinse în legislația generală sau
specială, în regulamentele și normele de aplicare a Legii educației naționale 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, și cu hotărârile cu caracter normativ ale
consiliului de administraţie, a căror respectare/aplicare este obligatorie atât pentru
personal și pentru beneficiarii direcți/indirecți, cât și pentru orice alte persoane care
au/stabilesc raporturi juridice cu Școala Gimnazială Lețcani.
Întocmit:
Director,
Prof. Ovidiu Ursache

Analizat/Însușit
Comisia pentru regulamente și proceduri
Prof. Ursache Ovidiu-coordonator
Prof. Duduman Marina
Prof. Crețeanu Teodora
Prof. înv. primar Pruteanu Florentina
Educ. Lupu Elena
Secretar șef/reprez.sind. Bejenaru M
Reprez. părinți Irimița Mioara
Reprez. elevi Cebere Alexandra
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