
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.AL.BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Titlul I-Dispoziții generale- Capitolul 1- Cadrul de reglementare 

Art. 1 

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unităților de 

învățământ preuniversitar, numite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de 

învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate 

unitățile de învățământ de stat, particular și confesional. 

 

Art. 2 

(1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter 

normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale 

personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, 

unitățile de învățământ își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare. 

 

(2)Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări specifice fiecărei 

unități deînvățământ, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de 

învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori, 

prevederi referitoare la instituirea zilei școlii, a imnului școlii și a unor însemne distinctive 

pentru elevi, a uniformei școlare pentru elevi: 

a) Condițiile de acces în școală sunt următoarele: 

-cadrele didactice/ părinții au acces pe intrarea principală,str. Calea Domnească; 

-părinții sau alte persoane vor fi legitimate,înregistrate în registrele agenților de pază și vor primi 

ecusoane de vizitator; 

b) Elevii vor intra în incinta unității școlare după cum urmează: 

 SCHIMBUL I(clasele P-IV) 

    Intrarea elevilor pe Calea Domneasca și intrarea de pe Nicolae Radian (reper parcul 

școlii),orele 7.30 – 8.00. La ora 8.00 ambele intrări vor fi închise; aceste intrări vor fi 

redeschise între orele 11.30 – 12.00. 

În intervalul orar 8.00 -13.00 elevii pot părăsi unitatea școlară numai însotiti de către 

părinti. 

 SCHIMBUL al II-lea(clasele V-VIII) 

Elevii vor intra în incinta școlii numai pe intrarea de pe Calea Domneasca, între orele 

12.30 – 13.00. La ora 13.00 intrarea va fi închisă până la orele 18.00/19.00 când se 

termină cursurile. 

    Agentul de pază are la dispozitie un orar cu orele de intrare/ ieșire a tuturor elevilor/ 

claselor din unitatea școlară. 

În intervalul orar 13.00 – 19.00 elevii pot părasi unitate școlară în baza unui bilet de voie 

eliberat de unul din directorii școlii la solicitarea părintilor,cu acordul profesorului 

diriginte.  

c) Unitatea școlară dispune de sistem de alarmă conectat la Dispeceratul Poliției 

locale, camere video de supraveghere în toate sălile de clasă, pe culoare și în 

spațiile de acces din curtea școlii. 

d) Semnul distinctiv hotărât începând cu anul școlar 2007-2008(legea 35/2007) este 

uniforma școlară compusă din:pantalon+ vestă bleumarin, cămasă albă/ 

bleu,ecuson,cravată roșie. 

e) Fiecare elev are obligativitatea să poarte carnetul de elev personalizat al unității 

școlare. 

f) Imnul unității școlare aprobat în Consiliul de Administrație. 
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(3) Învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligația 

de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității 

de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin 

semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și 

funcționare al unității de învățământ. 

 

(4)Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 

 

(5)Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit anual, în 

termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea 

regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se 

înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat 

regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în 

prezentul Regulament. 

 

(6)Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 

242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a Consiliului de 

administrație, după consultarea organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ, afiliate la 

federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din 

unitatea de învățământ. 

 

 

 

REGULI SPECIFICE SCOLII PRIVIND CODUL DE CONDUITA AL ELEVILOR 

(extrase din ROFUIP al scolii aplicat incepand cu 20.10.2015) 

 

 

Art.1 Reguli generale 

 

1. Elevii nu trebuie sa uite niciodata ca renumele scolii se afla in mainile lor. 

2. Elevii care nu prezinta carnetul de elev la controalele efectuate in unitatea scolara dar si 

in timpul cursurilor, la solicitarea profesorilor, vor fi sanctionati cu scaderea notei la 

purtare intre  1-3 puncte. 

3. Elevii care prezinta carnetul de elev in stare de degradare vor fi sanctionati cu scaderea 

notei la purtare cu 1 punct si vor fi obligati sa-si procure alt carnet. 

4. Elevii trebuie sa vina la scoala la timp, cu cel mult 10 minute inainte de inceperea 

cursurilor, cu exceptia elevilor de serviciu care vor veni la scoala cu 20 de minute 

inainte de preluarea serviciului. 

5. Elevii vor veni la scoala cu o tinuta ingrijita. 

6. Elevii trebuie sa fie politicosi, respectuosi fata de personalul didactic, didactic auxiliar 

si nedidactic, precum si unii fata de altii.. 

7. Elevii se vor deplasa in afara scolii civilizat, in liniste si vor fi excluse, pe cat posibil, 

deplasarile pe strada in grup numeros. 

8. Este interzis aruncatul pe jos al gunoaielor, atat in curtea scolii, in clasa cat si in afara 

scolii. 

9. Nerespectarea acestor reguli se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare cu 1 punct. 
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10. La scoala nu este permisa folosirea aparatelor radio, telefoanelor mobile, mingiilor, 

bicicletelor, etc.  Telefoanele mobile vor fi blocate si depuse  in cutiile special 

amenajate in fiecare sala de clasa. 

Notă: Deoarece, in unitatea noastra scolara sunt elevi din toate cartierele Municipiului 

Targoviste si din zonele limitrofe, s-a inteles dorinta parintilor de a-si controla copiii la 

plecarea din unitatea scolara. 

 

 Telefoanele mobile folosite in pauze sau in timpul orelor sunt confiscate si predate parintlor 

la sfarsitul semestrului respectiv.  

11. Nerespectarea acestor reguli(al.4-10) se sanctioneaza cu confiscarea bunurilor pana la 

sfarsitul anului scolar si aplicarea ROFUIP. 

 

Art. 2 Tinuta elevilor  

 

Conform Legii 35/ 2007 se vor respecta insemnele distinctive ale unitatii scolare:  

 Pantaloni de culoare gri-petrol; 

 Cămasă bleu la băieti si albă la fete; 

 Vesta de culoarea pantalonului cu ecusonul scolii brodat; 

 Cravata rosie; 

 Fusta pentru fete; 

 Pentru cei mici, cravata va avea format specific varstei. 

Această tinuta vestimentara a fost hotarata in anul școlar 2007-2008 impreuna cu 

Asociatia Comitetului de Parinti a scolii. 

 Elevii care nu se prezinta zilnic la unitatea scolara in tinuta vestimentara specifica unitatii 

noastre scolare, hotarata de catre Consiliul de Administratie al unitatii scolare si 

reprezentantii Asociatiei parintilor vor fi sanctionati cu scaderea notei la purtare cu 2 

puncte 

 Nu se admite imbracamintea sport (treninguri) la orele de curs, cu exceptia orei de 

educatie fizica. Fusta la fete este admisa la o palma deasupra genunchilor, iar bluzele si tricourile 

vor acoperi talia. 

Incaltamintea va fi intretinuta: pantofii lustruiti, iar in cazul folosirii incaltamintei sport, 

aceasta va fi curata. Nu se admite incaltaminte cu talpa dubla sau tripla si cu toc. 

 Nu sunt acceptate stilurile extravagante in privinta parului, este interzis vopsitul parului, 

atat la fete cat si la baieti. Fetele vor avea parul ingrijit, legat la spate. 

 Se accepta la fete o pereche de cercei si un inel. 

 Nu se admite folosirea fardurilor, a rujurilor, vopsitul unghiilor, purtatul bratarilor pana la 

sfarsitul gimnaziului. 

Baietii vor avea parul tuns, ingrijit - exclus purtatul pletelor si creasta. 

Nerespectarea acestor reguli se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare intre 1 si puncte, in 

functie de gravitatea faptei, dupa ce s-au terminat avertismentele date de catre personalul 

didactic. 

 

Art.3 Deplasarea in scoala 

 

 1. Deplasarea in scoala si pe tot spatiul care apartine unitatii scolare, trebuie sa se faca in 

ordine. 

2. Este interzis alergatul in incinta scolii si pe scarile dintre etaje. 

3. La sosirea la scoala elevii vor astepta in ordine, civilizati intrarea. 

4. Intrarea se va realiza ordonat cate 1 sau 2. 
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5. Parasirea claselor, la sfarsitul orelor se va face in aceeasi ordine. 

 

6. Cand se asteapta eliberarea unei clase, (mai ales in sezonul rece), elevii vor astepta langa 

peretele opus intrarii din clasa respectiva, pentru a se asigura iesirea ordonata a celor din 

incinta clasei. 

      7.In timpul pauzelor elevii nu vor stationa pe culoare, nu vor folosi un ton ridicat atunci cand 

vorbesc. 

 8. Incalcarea repetata a acestor reguli se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare cu un 

punct. 

 

Art. 4 Masuri severe pentru preintampinarea unor incidente care sa stirbeasca prestigiul 

unitatii noastre scolare 

 

1. Elevii vor arata respect fata de toate proprietatile scolii. 

2. Sfidarea cadrelor didactice, a conducerii unitatii scolare, chiulul de la cursuri, plecarile in oras 

si frecventarea unor localuri pentru adulti sunt interzise. 

3. Sunt interzise actele de vandalism, distrugere si deteriorarea cat de mica a bunurilor. 

 4. Incalcarea acestor reguli se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare intre 1 si 2 puncte si 

recuperarea bunurilor. 

4. Se interzice cu desavarsire consumul semintelor de orice fel precum si folosirea gumei de 

mestecat in timpul cursurilor. Nerespectarea acestor reguli atrage scaderea notei la purtare cu 

1,2,3 puncte. 

5. La scoala nu este permisa folosirea aparatelor radio, telefoanelor mobile, etc. 

     Unitatea scolara nu-si asuma responsabilitatea in cazul pierderii sau reclamatiei de furt pentru 

telefoanele celulare. Sunt interzise telefoanele mobile in unitatea scolara. 

6. Nerespectarea acestor reguli se sanctioneaza cu confiscarea bunurilor pana la sfarsitul anului si 

aplicarea ROFUIP. 

7. Elevii nu vor aduce si nu vor folosi in scoala spray-uri paralizante, precum si obiecte 

contondente. 

8. Sunt considerate arme si sunt sanctionate cu scaderea notei la purtare cu 4 puncte. 

9. Sunt interzise violentele de orice fel. 

10. Elevii / elevele nu au voie sa cheme in scoala sau la poarta scolii persoane straine care sa 

deranjeze ordinea si disciplina in scoala noastra. 

11. Sanctiuni - scaderea notei la purtare intre 2 si 3 puncte ( in functie de gravitate se aplica 

ROFUIP, art. 134, al.1 si 2) 

12. Sunt interzise cu desavarsire fumatul in scoala, in curtea sau in jurul scolii, consumul de 

alcool, jocurile de noroc. 

13. Nerespectarea acestor reguli atrage scaderea notei la purtare intre 2 si 3 puncte (in functie de 

gravitate se aplica ROFUIP, art. 134). 

14.1n cazul elevilor cu absente multiple(tendinta de abandon scolar), comportament indecent, 

sanctiuni repetate Cons. profesoral hotareste mutarea disciplinara in scolile cele mai apropiate de 

domiciliul elevilor.Mutarea disciplinara va fi insotita si de scaderea notei la purtare(ROFUIP, 

art.134). 

NOTA-Acest alin. se refera la elevii veniti din mediul rural sau din Municipiul Targoviste,din 

cartierele care nu sunt arondate scolii noastre. 

15. Nu vor fi considerati cu probleme speciale decat elevii care au fost examinati de comisia de 

expertiza de la nivelul judetului si care sunt diagnosticati cu C.E.S. 

 Si in acest caz elevii sunt obligati sa frecventeze cursurile iar familia sa fie in permanenta 

legatura cu scoala; si acestor elevi li se vor aplica sanctiuni si recompense la fel ca si celorlalti 

elevi ai scolii. 
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Art. 5 Drepturile si recompensele specifice elevilor scolii noastre 

 

1. Vor fi organizate semestrial atat la invatamantul primar cat si la cel gimnazial, actiuni cultural 

-distractive, pe cicluri de clase. 

2. Cu ocazia zilelor de 1 Martie, 1 Iunie, la final de semestru se vor organiza serbari, concursuri 

sportive, drumetii, excursii. 

3.Pentru elevii calificati la fazele superioare ale olimpiadelor si concursurilor scolare, 

conducerea scolii va crea conditii de pregatire suplimentara si vor fi ajutati sa  recupereze 

materia la toate disciplinele. 

4.  Elevii care se vor clasifica pe locurile 1, 2, 3 pe judet si 1, 2, 3 si mentiune pe tara,  vor fi 

premiati cu tabere gratuite la mare sau la munte, sau cu excursii gratuite in functie de locul 

ocupat. 

5. Elevii care vor obtine rezultate deosebite, vor fi popularizati la nivelul unitatii scolare, in fata 

profesorilor si parintilor in asa fel incat sa devina mici personalitati ale Scolii Gimnaziale "I. Al. 

Bratescu- Voinesti" Targoviste. Acestia vor fi inscrisi in Cartea de onoare a scolii si vor fi afisati 

la loc de cinste. 

 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 6  In Scoala Gimnaziala „I.Al.Bratescu-Voinesti” Targoviste sunt interzise actiunile 

politice, de orice fel, iar la deschiderea/inchiderea anului scolar vor fi invitate personalitati ale 

administratiei publice locale, personalitati politice sau alti invitati, fara discriminare politica, rasa 

sau sex. 

     Toate aceste aspecte intra sub incidenta legii (legea 84, art.12, al.2). 

 

Art. 7 Prezentul regulament se aplica incepand cu data de 20.10.2015. 

 

Art. 8Prezentul REGULAMENT  INTERN  a fost rediscutat in cadrul Consiliului 

Profesoral din 22.10.2015 si in Consiliul Director al  A.C.P. „I.AL.BRATESCU 

VOINESTI” TÂRGOVIȘTE. 
 


