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Discutat in Coniliul Parintilor in data de 29.09.2021 

REGULAMENT DE 

ORDINE INTERIOARĂ 
Personalul unităților de învățământ 
 
 

 În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi 

didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și 

personal nedidactic. 

 Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin 

concurs/examen, conform normelor specifice.  

 Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 

Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor 

colective de muncă aplicabile. 

 Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de  

învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.  

 Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele 

de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ. 

 Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, 

compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în 

vigoare Consiliul de Administratie si se inregistreaza ca document oficial la secretariatul 

unitatii de invatamant. 
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 Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de 

către  

 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în comisii de 

lucru pe diferite domenii de activitate.  în conformitate cu normele legale în vigoare și cu 

prevederile prezentului Regulament. 

 Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului/directorului adjunct. 

 La nivelul unității de învățământ, funcționează următoarele compartimente de 

specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ.  

 

 

Drepturile și obligațiile personalului didactic 

 

 Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

 În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 

serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs.  

 Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și 

un comportament responsabil.  

 Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.  

 Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.  

 Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, 

în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a 

activităților extracurriculare/extrașcolare.  

 Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile 

publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, 

inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.  

 Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau 

calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau 

de la repre-zentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, 

se sancționează conform legii. 

 Cadrele didactice sunt obligate sa susțină activitatea instructiv- educativă online . 

 Cadrele didactice sunt obligate să participe la toate activitățile extrascolare la care sunt 

solicitate de conducerea școlii. 

 Cadrele didactice sunt obligate să respecte termenele date pentru îndeplinirea unor 

sarcini de lucru, în caz contrar se aplică sancționarea conform R.O.F.U.I.P 

 Cadrele didactice sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor care 

privesc instituția, nefăcându-le publice. 

 Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie după condică sau cataloage. 
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 Să respecte regulile de distanțare socială. 

 Să poarte masca de protecție . 

 Să respecte circuitele din școală. 

 Să se dezinfecteze ori de câte ori este nevoie. 

 

 

Evaluarea personalului didactic 

 

 Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare. 

 Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

 

Consiliul profesoral 

 

 Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor didactice 

dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 

 Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice. 

 Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din 

unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a 

participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul 

anului școlar, declară că au norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea 

la care au declarat că au norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

 Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al  

membrilor.  

 Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul 

unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de 

vot se stabilește la începutul ședinței.  

 Atribuțiile Consiliului profesoral sunt stabilite prin ROFUIP. 

 

Catedrele/comisiile metodice 

 

 În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii 

curriculare. 

 În învățământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu..  

 

 Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv  

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.  
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 Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii  

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o 

tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului 

comisiei metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ.  

 Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice și a responsabilului comisiei metodice sunt 

prevăzute în ROFUIP. 

 

 

 Comisii  

 

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

d) Comisia pentru controlul managerial intern 
 

 

 



Page | 5  
 

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării 
în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului 
şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade 
ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se 
impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice 
apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 
învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

 Organizarea și atribuțiile acestor Comisii sunt prevăzute prin ROFUIP.   

 
 

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației: 

 

 Elevii au dreptul la educatie, inclusiv la educatie online. 

 Elevii au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție 

de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute 

de lege. 

 Elevilor le este garantată, conform legii, respectarea  imaginii publice, demnitatea, 

personalitatea. 

 Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în 

asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și 

funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de 

învățământ. 

 Libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii este 

garantată, conform legii. 

 Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

 Elevii au dreptul să utilizeze întreaga bază materială aflată în dotarea școlii. 

 Elevii au dreptul să participe la concursuri şi olimpiade şcolare . 

 Elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și 

de ajutor social. 

 Elevii au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru 

rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru 

o atitudine civică exemplară.  

 Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale 

elevilor cu performanțe școlare înalte sau în activități culturale și sportive. 

 Elevii beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în 

cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat. 

 Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la 

spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive 

organizate de instituțiile publice. 



Page | 6  
 

 Elevii beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru 

transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval. 

 Elevii pot folosi baza sportivă a şcolii / curtea şcolii, în afara orelor de curs, doar cu 

cerere în care se specifică intervalul orar şi persoana ce supraveghează minorii, 

adresată direcţiunii şcolii (sâmbătă şi duminică). 

 

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

 

 Elevii au obligația de a frecventa cursurile (atat fizic cat si online), de a se pregăti la 

fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele 

prevăzute de programele școlare.  

 Elevii sunt obligați să se prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de 

examene organizată de unitatea de învățământ atat față în față cât și online. 

 Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea 

de învățământ, cât și în afara ei folosind uniforma :  sarafan sau fustă 

roşie/bleumarin (lungă până la genunchi), pantalon din stofă sau tercot, bleumarin / 

negru,  vestă roşie/bleumarin,  sacou bleumarin. Ţinuta vestimentară se 

completează cu cravată roşie cu însemnele sau emblema  școlii şi cămaşă albă. 

Exceptie sunt zilele cu ore de educatie fizica, atunci cand elevul vine imbracat in 

echipament sportiv. 

 Elevii trebuie să aibă o ţinută corespunzatoare vârstei şi statutului de elev: tunsori 

decente atât la băieţi, cât şi la fete, fără bijuterii ostentative. Se interzice purtarea 

bijuteriilor şi cerceilor de către băieţi . Este interzis vopsitul părului, al unghiilor, 

precum şi machiajul.  

 Elevii trebuie să aibă grijă de bunurile materiale personale. 

 Elevii trebuie să anunţe în cel mai scurt timp dirigintele, profesorii de serviciu sau 

conducerea şcolii în cazul în care apar conflicte între colegi sau sunt distruse bunuri 

materiale ale şcolii. 

 Elevii sunt obligați să respecte regulile igienico-sanitare privind igiena individuală, 

utilizarea instalaţiilor sanitare şi de alimentare cu apă . 

 Elevii trebuie să utilizeze cu stricteţe căile de acces rezervate acestora. 

 Elevii trebuie să se prezinte la orele de educaţie fizică îmbrăcaţi corespunzător 

(trening şi încălţăminte sport). Elevii scutiţi medical sunt obligați să poarte 

încălţăminte sport şi să fie prezenţi la ore. 

 Elevii au obligația de a închide telefonul mobil pe tot parcursul programului zilnic (în 

timpul orelor de curs și al pauzelor) si de a-l depozita in ghiozdanul propriu. 

 Elevii sunt obligați să cunoască și să respecte:  

a) prezentul Regulament și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de 

Invățământ;  

b) regulile de circulație;  

c) normele de securitate și sănătate în muncă;  

d) normele de prevenire și de stingere a incendiilor;  

e) normele de protecție civilă;  
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f) normele de protecție a mediului.  

g) normele privind prevenirea infectiei cu Covid 19 

h) normele privind invatamantul online 

 Elevii au obligația să respectate imaginea publică și demnitatea personalului școlii. 

 Utilizarea altor materiale decât cele necesare orei de curs se sancţionează cu 

confiscarea acestora şi înapoierea lor părinţilor sau elevului la sfârşit de semestru. 

 Elevul este obligat să nu aducă, prin faptele sale, prejudicii imaginii şcolii. 

 Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 

didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.   

 Elevii care intră în  sala de clasă după începerea orei vor fi consideraţi absenţi la ora 

respectivă, având obligaţia de a rămâne în clasă. 

 Elevii care absentează nemotivat în  cursul anului şcolar, vor fi avertizaţi atât ei, cât 

şi familiile lor, că vor avea nota scăzută la purtare, cu un punct pentru fiecare 10 

absenţe nemotivate sau pentru 10% din totalul orelor la o singură disciplină. Vor 

avea media anuală sub 6,00 (şase) dacă depăşesc 60 absenţe nemotivate, ceea ce 

atrage repetenţia . Motivarea absenţelor se face de către învăţător/diriginte, pe 

baza adeverinţelor medicale eliberate de medicul de familie sau în baza unei cereri 

a părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, în limita a 20 ore pe semestru.  

Părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal 

învățătorului/institutorului/profesorului diriginte actele justificative pentru 

absențele copilului său în primele 5 zile de la reluarea activităţii şcolare.  

  Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către 

utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din 

valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. 

  Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către 

utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau 

prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea 

coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 2 

ori faţă de preţul astfel calculat. 

  Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul 

anului de către conducerea bibliotecii. 

  Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se 

evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor. 

Este interzis elevilor:  

 să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educațional etc.;  

  să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice 

și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier 

sanitar, spații de învățământ, etc.). Orice stricăciune produsă va fi suportată 

material de cel care a produs-o. În cazul în care nu se va afla cine a deteriorat 

bunurile materiale,  paguba va fi suportată de întregul colectiv al clasei; 

 să intre în școală îmbrăcați cu blugi sau colanți. 



Page | 8  
 

 să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, 

atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care 

cultivă violența și intoleranța;  

 să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 

activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;  

 să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;  

 să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și 

în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să 

participe la jocuri de noroc;  

 să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de 

arme sau de produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete 

etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin 

acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai 

educației și a personalului unității de învățământ; 

 să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

 să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al 

concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea 

telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în 

situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului 

instructiv-educativ; telefoanele vor fi inchise și vor fi depozitate în ghiozdanul 

propriu până la terminarea orelor de curs. 

 să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este 

permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această 

activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

 să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unității de învățământ; 

 să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini 

ostentative și provocatoare;  

 să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de 

colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod 

imaginea publică a acestora;  

 să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei. Se 

interzic atitudinile violente (chiar dacă ele se produc sub pretextul ”jocului”); 

 să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învățătorului/institutorului/profesorului diriginte;  

 să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 

și/sau a persona lului unității de învățământ.  

  să consume gumă de mestecat;  să practice jocuri de noroc; 

 să  facă modificări ale notelor şi mediilor în carnetele de elevi; 

 să  favorizeze pătrunderea  în şcoală a persoanelor străine; 

 să îşi însuşească bunuri care nu le aparţin. Bunurile găsite să fie predate la diriginte/ 

conducerea şcolii, urmând să se stabilească posesorul ; 
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 să  rămână în incinta/ curtea şcolii după terminarea orelor de curs, fără acordul 

învățătorului/ institutorului/ profesorului/ dirigintelui; 

 să frecventeze localurile publice neinsoţiţi de părinţi ; 

 să apeleze abuziv sau să alerteze fals dispeceratul pentru apeluri de urgenţă (se 

sancţionează cu amenzi foarte mari, conform Legii 39/2002). 

 

La intrarea și ieșirea în școală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

 

 Să folosească corespunzător căile de acces; 

 Să se deplaseze în ordine fără să alerge; 

 Să acorde prioritate colegilor mai mici; 

 Să acorde prioritate cadrelor didactice; 

 Să nu se împingă sau să nu-și pună piedică 

 Elevii au obligația de a închide telefonul mobil pe tot parcursul programului zilnic (în 

timpul orelor de curs și al pauzelor) si de a-l depozita in ghiozdanul propriu 

 

Elevii trebuie să respecte următoarele reguli în incinta școlii: 

 

 Să păstreze curățenia pe holuri, în clase, scări sau alte spații ale școlii; 

 Să se deplaseze în ordine, fără să alerge pe holuri, hala scării, în clase; 

 Să respecte regulamentul specific al cabinetelor de informatică, fizică, chimie și al 

sălii de sport; 

 Să nu foloseacă balustradele de pe casa scărilor drept tobogan; 

 Să nu urce pe bănci; 

 Să folosească în mod civilizat toaletele. 

 Să respecte regulile de distanțare socială 

 Să poarte masca de protecție 

 Să respecte ciruitele din școala 

 Să se dezinfecteze ori de cate ori este nevoie 

 

Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

 

 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se 

disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:  

a) evidențiere în fața colegilor clasei;  

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului 

profesoral;  

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele 

deosebite pentru care elevul este evidențiat;  

d) burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat;  

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ 

ori de agenți economici sau de sponsori;  

f) premii, diplome, medalii;  
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g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din 

țară și din străinătate;  

h) premiul de onoare al unității de învățământ. 

 

Sanctiuni  

  
(1) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în incinta unității de 

învățământ. 
 

(2) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 
 

(3) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 
 

a) observație individuală; 
 

b) mustrare scrisă; 
 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale Bani 

de liceu, a bursei profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învățământ; 
 

e) preavizul de exmatriculare; 
 

f) exmatriculare. 
 
(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali, pentru elevii minori. Sancțiunea se aplică din momentul 

comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 
 
(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este 

interzisă în orice context, precum și aceea sub forma agresiunii fizice de orice fel a 

elevului. 
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(7) Sancțiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învățământul primar. 
 
(8) Sancțiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învățământul obligatoriu. 

 
 
Sancțiuni 
 
 
(2) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. Unitatea de învăţământ preuniversitar 

sau cadrele didactice nu pot, să aplice sancțiuni colective. Orice elev poate fi sancționat 

numai pentru propria culpă. 
 
(3) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie 

insoțită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. 

Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar sau de către directorul unității de învățământ. 

(4) a) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 

sancţiunea. Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-

au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. b) Sancţiunea se consemnează 

în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat 

consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 
 
c) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/   
tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest 

lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire. 
 
d) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
 
e) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar. 
 
(4) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare, respectiv de diminuare 
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calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
 
(5) a) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se 
 
consemneazăîntr-undocumentcareseînmâneazădecătre 
 
învăţător/institutor/profesorulpentruînvăţământulprimar/profesorul 
 
diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor și 

elevului, dacă acesta are capacitate de exercițiu. 

b) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 
 

c) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

(6) a) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 

singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. 

Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, 
 
b) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. c) Sancţiunea, 

însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei.. 
 
(7)a) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

b) Exmatricularea poate fi: 
 

i) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeaşi unitate de 

învăţământ şi în acelaşi an de studiu; 
 

ii) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 
 

iii) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o 

perioadă de timp; 
 
e) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor 

de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un 

an şcolar. 
 
f) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

 g) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
 
h) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
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i) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 
k) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

l) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 
 
m) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 
 
n) Sancţiunea se aplică prin Ordin al Ministrului Educației , prin care se stabileşte şi durata pentru 

care se aplică această sancţiune.  

 

Ridicarea sancțiunii 
 
 
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 13, alin. (5), lit. b) dă dovadă de un 

comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea 

semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se 

anulează. 
 
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a prevederii referitoare la scăderea notei la purtare se 

aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea. 

 

 
Partenerii educaționali 

 
 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu 

privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații 

numai referitor la situația propriului copil.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului nu are acces in curtea scolii/incinta scolii 

cu exceptia cazurilor mentionate mai jos: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ;  

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ (cu 

programare telefonica);  

d) participă la întâlnirile programate învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ primar/profesorul diriginte; 
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 Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare. 

 Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor au dreptul să fie consultați și să-și exprime 

opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a 

unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu 

specificul unității de învățământ. 

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal, în termen de trei zile de la comunicarea rezultatului 

evaluării. În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, părintele, tutorele sau susținătorul legal pot solicita, în scris, directorului 

unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor 

orale sau practice. 

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta sancțiunea disciplinară 

primită de elev. Acesta se adresează,  în scris, consiliului de administrație al unității de 

învățământ, în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Contestația se 

soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a 

contestației este definitivă. 

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea 

unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul 

unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea 

conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii 

unității de învățământ. În cazul în care au fost parcurse etapele menționate, fără rezolvarea 

stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul să solicite rezolvarea 

situației la Inspectoratul Școlar.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului nu are dreptul să filmeze/ înregistreze în 

incinta sau curtea școlii, fără acordul conducerii. 

 Situațiile conflictuale se abordează în prezența tuturor elevilor implicați, a părinților acestora 

și a învățătorilor/ profesorilor/ diriginților. 

 

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 

 Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și online  de a lua măsuri pentru 

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori 

este obligat să presteze muncă în folosul comunității.  

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia 

legătura cu învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Se interzice înregistrarea sau filmarea 

de către părinți a momentelor de comunicare cu cadrele didactice.  

 Ținuta părinților trebuie să fie decentă și adecvată instituției școlare. Ea nu trebuie să fie 

provocatoare sau să cuprindă pantaloni scurți sau trei sferturi. 

 Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.  
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 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l 

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel 

de activitate, împuternicește o altă persoană.  

 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului 

unității de învățământ. 

 Nu se acceptă transferul între clase paralele din Școala Gimnazială Nr.29; se poate aproba 

doar mutarea disciplinară conform legislației în vigoare, după ce au fost analizate abaterile în 

Comisia disciplinară și validate de Consiliul de Administrație al școlii.  

Bullying 
Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde: 
 activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul 

şcolii, copii şi părinţi; 
 măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în 
spaţiul şcolar; 

 proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying; 
 responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying 

semnalate sau identificate; 
 organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării 

respectării valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau 
raportarea situaţiilor de bullying; 

 atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; 
 activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei 

grupului de acţiune; 
 orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul. 

 
Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii/elevii participă la cursuri, seminare, 

programe de dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de 
comunicare nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape 
de dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns 
la bullying. 

Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele 
de formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă 
organizate de universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate. 

Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a 
profesorilor-consilieri şcolari din unităţile de învăţământ cu preşcolarii/elevii-victime, martorii, sau 
preşcolarii/elevii cu uncomportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub 
îndrumarea unui specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu 
părinţii acestora. 

Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi 
combaterii violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin 
programe de dezvoltare profesională, furnizate de casele corpului didactic, prin programe finanţate 
din fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie 
profesională, furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă. 

Inspectoratul şcolar, prin casele corpului didactic, asigură accesul personalului didactic/didactic 
auxiliar la activităţi de formare continuă, îndomeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullyingului, 
ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a 
programelor/activităţilor de organizare în vederea creării a unui mediu şcolar sigur. 

Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de 
învăţământ trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în 
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psihologia clinică a copilului sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil 
este victimă. 

În vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti 
în asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi 
solicitaţi în situaţia în care acest lucru se impune. Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi 
simptomele care pot fi observate de către un profesionist avizat şi care pot ridica un semna alarmă, 
mai ales când nu pot fi explicate sau justificate de către copil şi de către părinţii săi/persoana de 
îngrijire/reprezentantul legal, pot fi: 

 dificultăţi de concentrare; 
 scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar; 
 neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 
 tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, 

fuga de acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea; 
 tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri; 
 tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie; 
 autostigmatizare, autoculpabilizare; 
 ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor; 
 vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele; 
 teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor. 
Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din unitatea de învăţământ care a identificat situaţia de 

bullying sau cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea 
victimei. În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra preşcolarului/elevului, se va semnala,conform 
legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru 
sprijin imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea 
verificărilor, confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate 
ulterior. 

Grupul de iniţiativă de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este coordonat de către directorul 
unităţii sau, prin delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier şcolar, 
alţi specialişti din unitatea de învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a 
bullyingului, împreună cu parteneri de la nivelul comunităţii, ONG-uri, poliţia, autorităţi locale. 

Cadrele didactice din unităţile de învăţământ au în vedere: 
 identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying; 
 identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor 

cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying;valorificarea 
intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, 
pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

 implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 
reducere a manifestărilor de tip bullying; 

 colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului 
specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

 colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, 
implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

 identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 
 iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 

formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte 
ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv 
faţă de copii; 

 colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea 
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şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al 
municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral,consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza 
formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

 iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ 
respective, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de 
violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

 constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui 
să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 
extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

 implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 
reducere a manifestărilor de tip bullying; 

 colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului 
specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

 colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, 
implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

 identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 
 iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 

formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte 
ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze,modalităţi de prevenire, parteneri; 

 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv 
faţă de copii; 

 colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea 
şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al 
municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral,consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza 
formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

 iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ 
respective, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de 
violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

 constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui 
să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 
extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

 implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 
reducere a manifestărilor de tip bullying; 



Page | 18  
 

 colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului 
specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

 colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, 
implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

 identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 
 iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 

formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte 
ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv 
faţă de copii; 

 colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea 
şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al 
municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza 
formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

 iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ 
respective, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de 
violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

 constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui 
să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi 
cyberbullying petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste 
situaţii şi posibile căi de soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate 
deciziile care îi privesc; 

 valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se 
regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle 
individului, libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele 
deciziei, abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-
participative, studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi 
cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei 
atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullyingului; 

 derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, 
concursuri, expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme 
legate de bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu 
aportul tuturor actorilor sociali; 

 implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel 
naţional. 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, 
sesiuni de formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii 
concrete de bullying şi cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: 
încrederea în sine, controlul emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, 
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aplanarea conflictelor, empatia, luarea de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea 
agresorului. 
 
COMBATEREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ prin intervenţie integrată, 
prin identificare şi semnalare 
 

Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - 
bullying face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul 
preşcolarului/elevului, respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de 
către victima însăşi, către un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 

 colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului 
specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

 colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, 
implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

 identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 

 iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 
formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte 
ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv 
faţă de copii; 

 colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea 
şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al 
municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza 
formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

 iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ 
respective, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de 
violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

 constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui 
să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 
extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

 implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 
reducere a manifestărilor de tip bullying; 

 colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului 
specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

 colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial 

 comportament agresiv, implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru 
prevenirea bullyingului; 

 identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 
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 iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 
formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte 
ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv 
faţă de copii; 

 colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea 
şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al 
municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza 
formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

 iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ 
respective, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de 
violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

 constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui 
să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi 
cyberbullying petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste 
situaţii şi posibile căi de soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate 
deciziile care îi privesc; valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a 
cyberbullyingului, care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând 
drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, 
decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea 
unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor 
audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă la 
conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullyingului; 

 derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, 
concursuri, expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme 
legate de bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

 iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu 
aportul tuturor actorilor sociali; 

 implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel 
naţional. 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, 
sesiuni de formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii 
concrete de bullying şi cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: 
încrederea în sine, controlul emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, 
aplanarea conflictelor, empatia, luarea de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea 
agresorului. 

 
Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying 

face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, 
respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către 
un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: educator / învăţător / diriginte / profesor / 
consilier şcolar / director sau personal auxiliar. 
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Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra 
unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 
educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă persoană din şcoală. 

Cadrul didactic/personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat 
să informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, pentru 
analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului. 

În situaţia în care, în cadrul unităţii de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu 
competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului 
didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului. 

Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului în 
unitatea de învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în parteneriat 
cu alte autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu, 
conform reglementărilor în vigoare, prin: 

 identificarea situaţiilor de bullying; 
 semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying; 
 colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa 

multidisciplinară constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia; 
 analiza şi soluţionarea cazului; 
 luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying împotriva 

aceleiaşi victime/asupra altor victime. 
Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra preşcolarului/elevului în unităţile de 

învăţământ se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, 
pe baza propriilor evaluări şi a completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta anexă. 

În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii unităţii de 
învăţământ, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului 
ce manifestă un comportament agresiv. 

Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale 
asupra preşcolarului/elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al 
preşcolarului/elevului-victimă, cât şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC), Poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, după caz. 

După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt integrate în 
echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de 
reintegrare socială a preşcolarului/elevului-victimă, a preşcolarului/elevului martor, precum şi a 
preşcolarului/elevului cu comportament agresiv. 

Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o situaţie de 
violenţă asupra unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din 
unitatea de învăţământ, DGASPC, Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială, 
abilitate să ia măsuri în interesul preşcolarului/elevului-victimă, martor sau 
preşcolarului/elevului cu comportament agresiv şi a asigura/facilita accesul acestuia la servicii 
specializate în vederea reabilitării. 

Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei psihologice - 
bullying se realizează de către cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ, prin completarea şi 
transmiterea către DGASPC a fişei pentru semnalarea obligatorie a situaţiei de violenţă asupra 
copilului, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă. 

În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice - bullying, al 
identificării unor metode practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a unor metode de 
dezvoltare a comportamentelor nonviolente în şcoală, aceste teme sunt discutate în consiliul de 
administraţie, consiliul profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de părinţi, asociaţiile de 
părinţi.  
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Activitate online  

 

În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, unitatea de învăţământ va parcurge următoarele etape: 

a) evaluarea capacităţii de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate; 

b) identificarea de soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii 

nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfăşurării activităţii în 

unităţile de învăţământ; 

c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicaţii, platforme şi alte 

resurse educaţionale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video; 

d) colectarea datelor statistice cu privire la accesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei la 

mijloacele tehnologiei, servicii de internet, telefonie, radio şi TV, platforme şi resurse disponibile, în 

vederea proiectării activităţii-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

e) implementarea soluţiilor identificate în unitatea de învăţământ; 

f) valorificarea rezultatelor obţinute prin monitorizare şi feedback, pentru îmbunătăţirea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului  

 

În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

se respectă prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare, avându-se în vedere: 

a) selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi 

valorificarea acestora; 

b)realizarea/ selectarea/ adaptarea materialelor/ resurselor specifice pentru facilitarea 

procesului educaţional; 

c) crearea unei comunităţi de învăţare; 

d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi beneficiarii direcţi ai 

educaţiei dobândirea competenţelor specifice particularităţilor de vârstă; 

e) încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc. 

Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea 

competenţelor beneficiarilor direcţi ai educaţiei, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia 

remedială, pregătirea pentru susţinerea evaluărilor. 

Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale şcolare, auxiliare 

curriculare aprobate/avizate de către ME, ghiduri, broşuri, platforme online, dar şi diverse aplicaţii, 

platforme, resurse recomandate de către ME, de către ISJ/ISMB sau de către conducerea unităţii de 

învăţământ (manualele digitale existente pe website-ul CNPEE: www.manuale.edu.ro). 

Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi beneficiarii direcţi ai educaţiei din 

formaţiunea de studiu. 

Cadrele didactice pot elabora şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate cu 

programa şcolară în vigoare. 

În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta şi 

redistribui liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise (RED) - materiale 

pentru învăţare, predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecţii, 

prezentări, cărţi, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activităţi în sala de curs, jocuri, simulări, 
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teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziţie în format digital sau fizic şi la care există acces 

liber. 

Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie material 

didactic. 

În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către beneficiarii direcţi ai educaţiei 

şi îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii 

şi pe rezultat, nu pe consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor 

tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea beneficiarilor direcţi ai educaţiei să 

aplice autoevaluarea şi evaluarea reciprocă. 

Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfăşurată de beneficiarii direcţi ai educaţiei să 

fie în raport cu progresul şi potenţialul fiecăruia. 

În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de 

vârstă ale beneficiarilor direcți ai educației în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al 

acestora şi gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la 

pierderea interesului beneficiarilor direcți ai educației faţă de învăţare, la oboseală fizică şi 

emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, familiale sau comunitare, 

inclusiv a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc. 

 

În cadrul activităţilor de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, progresul educaţional al beneficiarilor direcți ai educației poate fi evaluat de cadrele 

didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizând 

instrumente specifice de evaluare. 

 

Desfăşurarea activităţii didactice în comunităţi dezavantajate în care cadrele didactice şi 

beneficiarii direcți ai educației au acces limitat la tehnologie 

 

 În comunităţile dezavantajate în care cadrele didactice şi beneficiarii direcți ai educației au 

acces limitat la tehnologie, inspectoratele şcolare şi conducerea unităţilor de învăţământ, cu sprijinul 

autorităţilor locale şi al altor parteneri, iau măsuri pentru asigurarea activităţii de suport pentru 

învăţarea prin mijloace alternative, altele decât tehnologie şi/sau internet. 

Se recomandă proiectarea de sarcini de lucru individualizate, în corespondenţă cu cerinţele 

curriculare ale disciplinelor din planul de învăţământ şi adaptate nevoilor fiecărui beneficiar direct al 

educației. Sarcinile de lucru trebuie să fie stabilite doar în baza conţinuturilor care au fost predate şi 

să fie centrate pe analiză şi aplicare. 

Transmiterea sarcinilor de lucru către beneficiarii direcţi ai educaţiei trebuie să se realizeze 

respectând condiţiile impuse. După caz, pot fi utilizate transmisiunile radio şi TV locale, precum şi 

serviciile comunitare puse la dispoziţia cetăţenilor de către autoritatea locală, pentru distribuirea 

materialelor. 

În situaţia în care majoritatea beneficiarilor direcți ai educației au acces limitat la mijloacele 

tehnologiei şi/sau internetului, activitatea cadrelor didactice care predau la formațiunile de studiu 

respective se va centra pe activităţi de dezvoltare de resurse educaţionale specifice recuperării 

accelerate la întoarcerea în unităţile de învăţământ. 

În situaţia în care cadrele didactice au acces limitat la mijloacele tehnologiei şi/sau internetului, 

activitatea acestora se va desfăşura utilizându-se alte resurse educaţionale, stabilite în acord cu 
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directorul unităţii de învăţământ. 

 

Conducerea unității de învățământ, cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar sunt 

responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea, în condiţii de calitate, a activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

 Specificații cu privire la securitatea în mediul educaţional virtual şi gestionarea datelor cu 

caracter personal 

 

Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind 

securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor 

cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în 

continuare Regulamentul (UE) 2016/679. 

Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în 

mediul educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii beneficiarilor direcți ai educației în perioada 

utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale. 

Prelucrarea, de către Școala Gimnazială Nr 29 Galati, a datelor cu caracter personal ale 

participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în 

vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la 

învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care 

procesul educaţional nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în vigoare. 

Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate exclusiv în scopul derulării 

activităţii didactice sunt: 

a) numele şi prenumele beneficiarilor direcți ai educației, numele şi prenumele cadrelor 

didactice care utilizează aplicaţia/platforma educaţională informatică; 

b) imaginea, vocea participanţilor, după caz; 

c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date 

prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 

d) rezultatele evaluării; 

e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la 

cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces. 

Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate 

online. 

Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a 

institui o serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter 

personal care să vizeze: 

a) securitatea în mediul online; 

b) asigurarea confidenţialităţii datelor; 

c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date; 

d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. 
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Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea următoarelor informaţii: 

identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale reprezentantului acesteia, 

scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării, 

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi 

stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. 

Prin măsurile dispuse, Școala Gimnazială Nr 29 Galati  trebuie să facă dovada păstrării în condiţii 

de siguranţă a datelor cu caracter personal. 

Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

au următoarele obligaţii: 

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte 

materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 

b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile 

legale; 

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt 

mod care excede scopului prelucrării acestor date. 

 Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ în 

afara scopului vizat, constituie o încălcare a prevederilor legale. 

 

Responsabilităţi  

Comisia de Monitorizare: 

 menține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale; 

 analizează procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale; 

 distribuie compartimentelor copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor; 

 îndosariază originalul procedurilor de sistem și copiile retrase. 
 

Conducerea unităţii de învăţământ: 

 informează beneficiarii direcți ai educației şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a 
activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 
privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au; 

 evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse 
umane; 

 stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi 
beneficiarii direcți ai educației din unitatea de învăţământ; 

 întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la 
internet pentru beneficiarii direcți ai educației care nu dispun de mijloacele necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet; 

 repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, 
dispozitive conectate la internet beneficiarilor direcți ai educației care nu dispun de aceste 
mijloace; 

 stabileşte împreună cu cadrele didactice şi coordonatorii formațiunilor de studiu platformele 
gratuite, aplicaţiile şi resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate; 

 sprijină cadrele didactice şi beneficiarii direcți ai educației/părinții acestora să îşi creeze conturi de 
e-mail şi de acces la platformele şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ; 

 identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv 
pentru beneficiarii direcți ai educației cu cerinţe educaţionale speciale; 
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 monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului. 
 

Coordonatorii formațiunilor de studiu (Profesorii diriginţi/Profesorii pentru învăţământ 

primar/Învăţătoarele): 

 informează beneficiarii direcți ai educației şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a 
activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 
privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au; 

 coordonează activitatea formațiunii de studiu şi colaborează cu celelalte cadre didactice în 
vederea asigurării continuităţii participării beneficiarilor direcți ai educației la activitatea de 
învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care se 
recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată; 

 transmit beneficiarilor direcți ai educației de la formațiunea de studiu pe care o coordonează 
programul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru 
facilitarea învăţării prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 oferă consiliere beneficiarilor direcți ai educației pentru participarea acestora la activităţile 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 menţin comunicarea cu părinţii beneficiarilor direcți ai educației; 

 intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în care 
sunt implicaţi beneficiarii direcți ai educației. 

 

Cadrele didactice: 

 proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor 
privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 
platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 

 proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
pentru înregistrarea progresului beneficiarilor direcți ai educației; 

 stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-
evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a beneficiarilor direcți ai educației şi să se evite 
supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

 

Beneficiarii direcți ai educației: 

 participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ, 
conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către coordonatorii 
formațiunii de studiu; 

 rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, 
în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului; 

 au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se 
asigure un climat propice mediului de învăţare; 

 nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului; 

 nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind 
protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, 
precum şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; 

 au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
în caz contrar, beneficiarul direcţi al educaţiei este considerat absent şi se consemnează absenţa 
în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate; 
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 au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de 
curs. 

 

Părinţii: 

 asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi 
protectiv pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv, 
aprecierea progresului înregistrat de beneficiarii direcţi ai educaţiei, încurajarea, motivarea şi 
responsabilizarea acestora cu privire la propria formare; 

 menţin comunicarea cu coordonatorul formațiunii de studiu şi celelalte cadre didactice; 

 sprijină beneficiarii direcţi ai educaţiei, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de 
lucru, în termenele stabilite; 

 transmit coordonatorului formațiunii de studiu feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 
 

Aspecte metodologice privind organizarea și desfășurarea activității didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului în unitățile de învățământ preuniversitar 

 
(1) În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

respectă prevederile planurilor-cadru și ale programelor școlare în vigoare.  
(2) În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

vor avea în vedere:  
a) selectarea informațiilor/ a experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora ;  
b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 

educaţional;  
c) crearea unei comunități de învățare;  
d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi preșcolarii/elevii dobândirea 

competenţelor specifice particularităților de vârstă ;  
e) încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.  
(3) Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea 

competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, educația remedială, pregătirea elevilor 

pentru susținerea evaluărilor și examenelor naționale. 

 
 (4) Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale şcolare, auxiliare 

curriculare aprobate/avizate de către MEC, ghiduri, broşuri, platforme online, dar şi diverse aplicaţii, 

platforme, resurse recomandate de către MEC, de către ISJ/ISMB sau de către conducerea unității de 

învățământ (spre ex: la învățământul primar și gimnazial se utilizează, cu precădere, manualele 

digitale pentru clasele I – a VIII-a existente pe website-ul CNPEE: www.manuale.edu.ro);  
(5)Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi preşcolarii/elevii din formaţiunea de 
studiu.  
(6)Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în conformitate cu 

programa școlară în vigoare. 

 
 (7) În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta și 

redistribui liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) - materiale 

pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale. Spre exemplu: cursuri, proiecte de 

lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, 

http://www.manuale.edu.ro/
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jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la 

care există acces liber.  
(8)Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, și încărcate pe platforme dedicate constituie material 

didactic. 

 
 (9) În organizarea și desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preșcolari/elevi și îi 

încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și pe 

rezultat, nu pe consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de lucru, se recomandă utilizarea unor 

tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea şi 

evaluarea reciprocă. 
 
(10)Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfășurată de elevi să fie în raport cu progresul 

și potentialul fiecăruia.  
(11)În elaborarea sarcinilor de lucru, trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de vârstă 

ale elevilor în ceea ce priveșt resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultat 
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itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor 

faţă de învăţare, la oboseală fizică şi emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi 

recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc. 

 
Desfășurarea activității didactice în comunități dezavantajate, în care cadrele didactice și 

elevii au acces limitat la tehnologie 

 
 (1) În comunitățile dezavantajate, în care cadrele didactice și elevii au acces limitat la 

tehnologie, inspectoratele școlare și conducerea unităților de învățământ, cu sprijinul 

autorităților locale și al altor parteneri, iau măsuri pentru asigurarea activității de suport pentru 

învățarea prin mijloace alternative, altele decât tehnologie și/sau internet. 
 
(2)Se recomandă proiectarea de sarcini de lucru individualizate, în corespondenţă cu cerinţele 

curriculare ale disciplinelor din planul de învăţământ și adaptate nevoilor fiecărui elev. Sarcinile 

de lucru trebuie să fie stabilite doar în baza conținuturilor care au fost predate în clasă și să fie 

centrate pe analiză și aplicare. 
 
(3)Transmiterea sarcinilor de lucru către elevi trebuie să se realizeze respectând condițiile 

impuse; după caz, pot fi utilizate transmisiunile radio și TV locale, precum și serviciile 

comunitare puse la dispoziția cetățenilor de către autoritatea locală, pentru distribuirea 

materialelor.  
(4)În situația în care majoritatea preșcolarilor/elevilor au acces limitat la mijloacele tehnologiei 

și/sau internetului, activitatea cadrelor didactice care predau la clasele respective se va centra 

pe activități de dezvoltare de resurse educaționale specifice recuperării accelerate la 

întoarcerea în unitățile de învățământ. 
 
(5) În situația în care cadrele didactice au acces limitat la mijloacele tehnologiei și/sau 

internetului, activitatea acestora se va desfășura utilizându-se alte resurse educaționale, 

stabilite în acord cu directorul unității de învățământ. 

 
 Evaluarea elevilor 

 

 În cadrul activităţilor de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, progresul educaţional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin 

acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizând instrumente 

specifice de evaluare. 

 
 Dispoziții finale 

 

 Conducerile unităților de învățământ, cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar sunt 

responsabili pentru organizarea și desfășurarea, în condiţii de calitate, a activităților didactice 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 
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 Unităţile de învăţământ elaborează pe baza prezentei metodologii–cadru proceduri 

proprii privind activităţile didactice desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 
Desfasurarea activitatii in Școala Gimnazială nr 29 Galați 
 

În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care derularea cursurilor școlare în 

învățământul preuniversitar presupune interacțiunea directă între cadrul didactic și elev, este 

obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora și a întregului personal care 

participă la aceste activități. Școala Gimnazială nr 29 Galați are obligația să ia măsuri pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în 

ceea ce privește: 

a) asigurarea coordonării și implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 
b) organizarea accesului în unitatea de învățământ; 
c) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 
d) organizarea programului de învățământ; 
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea de învățământ; 
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 
g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind 
măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 
h) asigurarea măsurilor pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ 
aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități; 
i) Suspendarea cursurilor 
 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CONTEXTUL PREVENIRII ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-
CoV-2 

 
a. Asigurarea coordonării și implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-

CoV-2 
 
Pentru început școala va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în 

procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. 

 

 

Scenariul 1 Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor 

antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 

învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

de protecţie                                 

Incidența cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate mai mică sau 

egală cu 6/1000 de locuitori 

Scenariul 2 a)Participarea zilnică cu  prezență fizică în unitățile de 

învățământ a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor și a 

elevilor din învățământul special, cu respectarea şi 

Incidența cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este mai mare 
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aplicarea tuturor normelor protecţie  

b)Participarea zilnică, în sistem on line a tuturor elevilor, 

cu excepția celor din învățământul special 

de 6/1000 până la 

instituirea stării de 

carantină la nivelul 

localității 

 

Scenariul de funcționare al unității de învățământ pe parcursul anului școlar se va 

actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 

Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil care coordonează 

activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității – în persoana doamnei 

asistent medical Craușu Loredana și administrator Bobeica Ionel. Acesta va fi în permanentă 

legătură cu reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Galați și cu cei ai Direcției de 

Sănătate Publică, ai autorităților publice locale și ai CJSU. 

Școala Gimnazială nr 29 Galați va forma o comisie intitulată Comisia de monitorizare a 

respectării normelor de igienă în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care 

va avea ca obiect de activitate asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu 

SARS-CoV-2. Comisia va avea următoarea structură: 

 coordonatori – director și director adjunct școală 

 membri -   medic școlar/asistent medical 
- membru CEAC 
- administrator școală 
- responsabil SSM, PSI, ISU 
- 4 cadre didactice 

Școala Gimnazială Nr. 29 Galați va elabora o procedură care definește condițiile de 

începere și desfășurare ale anului școlar 2021-2022 în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2. 

În incinta Școlii Gimnaziale Nr. 29 Galați  funcționează un cabinet medical propriu, care 
respectă structura funcțională prevăzută de legislație și este dotat conform normelor legale. 
Medicul școlar este prezent în unitate marți și joi în intervalul 7,30-15,30, iar asistentul medical 
este prezent de luni pană vineri în intervalul orara 7,30-15,30. 

La nivelul școlii se va realiza instruirea personalului și a elevilor prin intermediul 
diriginților atât la începutul anului școlar, cât și ori de câte ori este necesar pe parcursul 
acestuia. Acestora li se va aduce la cunoștință prin intermediul sesiunilor de comunicare, 
consiliilor profesorale și a proceselor verbale toate informațiile necesare bunei desfășurări a 
procesului de învățământ. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se va 
consulta cu: reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al 
părinților, consiliul elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației 
publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea 
învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităților 
desfășurate, în contextul epidemiologic actual. 



 
 

Page | 32  
 

La nivelul școlii se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Autoritățile 
sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale 
elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 

Pentru începerea anului școlar sălile de clasă, holurile și grupurile sanitare au fost 
igienizate corespunzător (aspirare pereți, stergere și dezinfectare bănci, mese, scaune, spălare 
perdele și fețe de masă, spălare si dezinfectare pardosea, table, uși etc). În data de 10 
septembrie scoala va realiza un program de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, după care 
până la intrarea elevilor în săli se va face aerisirea acestora și ștergerea băncilor și a scaunelor. 
 
b. Organizarea accesului în unitatea de învățământ 

Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de 
către persoane desemnate astfel: 

 Școală - Accesul atât pentru personal căt și pentru elevi se va realiza pe ușa de intrare a 
elevilor. Aceștia vor urca la etajele 1 și 2 pe scara elevilor. Coborârea spre ieșire se va realiza pe 
scara profesorilor, iar evacuarea din clădire se va face pe ușa dinspre iesirea profesorilor, atât a 
profesorilor cât și a elevilor.  

Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind marcaje aplicate pe sol. Vor fi 
amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles – săgeți. Căile de acces (de tip poartă, ușă) vor fi 
menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. Va fi 
asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de 
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare.  

Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara 
cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii. Accesul acestora în 
incinta școlii se va putea face după un orar elaborat de școală și adus la cunoștința elevilor, 
părinților etc. 

Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare:  
1. În prima zi de școală, personalul medical care va efectua triajul va fi echipat conform 
normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască 
chirurgicală, mănuși de unică folosință.  
2. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale și 
aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 
preșcolarului/elevului la cursuri.  

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:  
- cei cu temperatură mai mare de 37,30C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-
CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli 
infecto-contagioase;  
- cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;  
- cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în 
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

Pentru copiii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile se asigură izolarea 

asistată a acestora  până la preluarea lor de către părinți, reprezentantul legal, personalul de 

îngrijire sau serviciul de ambulanță județean, după caz. Spațiul necesar per elev este de 7m2. 

Revenirea la școală se face cu informarea personalului medical din școală.  
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c. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc) prin 
demarcare cu marcaje și benzi care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în 
interiorul școlii și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor 
fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles - săgeți etc. Vor fi limitate întâlnirile între 
elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare la distanța de 1m, astfel încât să fie asigurată 
distanțarea fizică.  

Supravegherea circulației pe holurile școlii va fi asigurată de personalul didactic și 
nedidactic pe fiecare corp de clădire și etaj. 

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere 
cu senzori aprovizionate cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată 
dezinfecția frecventă.  

La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de 
informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.  

Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.  
b) Organizarea sălilor de clasă  Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată 

distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:  
- Eliminarea mobilierului care nu este necesar;  
- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între 
elevi;  
- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea 
oglinzii clasei);  
- Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;  
- Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.   

Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor 
timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei. Se 
vor evita activitățile care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi.  

Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul 
orelor de curs, cât și în timpul pauzelor, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.  

Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală 

prevăzut cu sac în interior. Măștile uzate se depozitează în cutii galbene sau cosuri cu capac si 

pedala care vor fi in fiecare clasa în condiții speciale și se transport și neutralizează conform 

normativelor în vigoare pentru deșeurile cu risc biologic. 

Conducerea școlii organizează activitatea astfel încât între tura de dimineață și cea de 

după-amiază să existe o pauză de cel puțin 30 minute pentru efectuarea curățeniei grupurilor 

sanitare și a spațiilor de învățământ. 

c)  Organizarea activităților sportive se face tinanid cont de:  

- se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;  
- nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii; 
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- orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 
presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, 
situație în care portul măștii nu este indicat;  
- pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul 
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;  
- la începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor 
cu un dezinfectant pe bază de alcool;  
- se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare 
grupă de elevi. 

d) Organizarea grupurilor sanitare din toate cele trei corpuri de clădire presupune 
următoarele: 
- se va permite accesul elevilor la toalete și în timpul orelor astfel încât să fie limitat numărul de 
persoane prezente în grupurile sanitare cu scopul respectării distanțării fizice;  
- va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă de către personalul școlii; 
- elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;  
- se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului 
să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele 
de hârtie de unică folosință; - se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu 
regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă 
(săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc); 
- se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în 
mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);  
- se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.  

Grupurile sanitare destinate elevilor sunt separate pe sexe. Vestibulul grupurilor 
sanitare este amenajat cu chiuvetă - lavoar cu apă rece și cu săpun lichid, prosop de hârtie, 
coșuri de gunoi cu capac, pedală și sac menajer. Fiecare toaletă este dotată cu hârtie igienică și 
coș de gunoi cu capac, pedală și sac menajer. 
 

e) Organizarea cancelariei  presupune: 
- cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: la intrarea în 
cancelarie; la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;   
- se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;  
- consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.  

g) Organizarea curții școlii se va face astfel: 
- curtea școlii va fi măturată zilnic, înaintea începerii cursurilor; 
 
d. Organizarea programului de învățământ 
 

 Elevii vor fi prezenți în la școală, astfel: 
 

 Programul este in ture- invațământ primar dimineața și cel gimnazial după- amiaza 

 Ora va fi de 50 de minute și pauza de 10 minute la ciclul gimnazial. 
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 Ora la ciclul primar este de 45 de minute cu 10 minute pauză, iar pauza mare este de 15 

minute 

 Elevii vor veni din ciclul primar vor veni până la ora 8.00,  iar programul se termină la ora 

11.35(în funcție de nr. de ore pot termina și la ora 12.35), clasele pregătitoare vor termina 

la ora 11.25 , elevii din ciclul gimnazial vor veni de la ora 12.00 și vor incepe ora la ora 12.10. 

 
Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru 

clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână. Tezele și 
lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima și în ultima zi din săptămâna școlară și 
nici în două zile școlare consecutive. 

Întocmirea orarelor și repartizarea zilnică, săptămânală, semestrială și anuală a orelor de 
curs se va face respectând pe cât posibil normele in vigoare. 

 
e. Asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea de învățământ 

Școala a achiziționat ustensile, materiale și produse biocide avizate/autorizate de 

Comisia Națională de Produse Biocide sau alte instituții abilitate în acest sens, necesare pentru 

întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție (soluții pentru igienizare, 

soluții de dezinfectare, hârtie igienică, săpun, prosoape de hârtie, mopuri, găleți, lavete etc). 

Aceste ustensile, substanțe și materiale se păstrează în oficii de curățenie prevăzute cu 

ventilație naturală și amenajate cu pardoseală lavabilă. Ustensilele folosite la efectuarea 

curățeniei vor fi inscripționate/etichetate conform destinației acestora, respectiv săli de clasă, 

holuri, grupuri sanitare și alte spații destinate procesului de învățământ, respectând codul UE al 

culorilor materialelor de curățenie.  

Igienizarea spațiilor se va face conform PLANULUI DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE a 
sălilor de clasă, cancelariei, holurilor,  atelierelor, sălii de sport, curții. Acesta trebuie să conțină  
• operațiunile și ordinea în care se vor efectua (colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, 
spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale 
băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, ștergerea și 
dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, 
întrerupătoarelor etc);  
• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (produse de curățenie, produse 
biocide avizate pentru suprafețe etc);  
• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;  
• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:  

- în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din 
ziua respectivă; 

- în cancelarie imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua 
respectivă;  

- pentru grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de câte ori este 
necesar.  
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• cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea 
de afișare a monitorizării (tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat);  
• frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (după curățenie 
și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu 
geamul rabatat;  
• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil graficul de curățenie și 
dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, secvența acestora, orarul și 
un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică. 

Se va evalua periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție 
şi a echipamentelor de protecție personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora. Pe durata 
activităților de curățenie și dezinfecție personalul va purta mască de protecție, mănuși, iar după 
îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile. 

. Personalul care efectuează operațiunile curente de curățenie și dezinfecție are 

cursurile de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, cu respectarea legislației în vigoare. 

Conducerea școlii va lua toate măsurile pentru menținerea stării de igienă și confort în 
unitate, având în vedere: 
a) întreținerea igienică permanentă a terenului, locațiilor, instalațiilor și mobilierului; 
b) măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, 
precum și dezinfecția periodică și după necesitate a mobilierului; 
c) întreținerea permanentă a stării de curățenie generală și a grupurilor sanitare din unități prin 
dotarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie generală, de igienă individuală 
și a substanțelor dezinfectante, prin spălare și dezinfectare zilnică și la necesitate, asigurarea 
permanentă a apei pentru curățenie; 
d) întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învățământ și în spațiile exterioare 
clădirii; 
e) asigurarea dezinsecției și deratizării încăperilor și a anexelor, periodic și ori de câte ori este 
necesar, pentru prevenirea apariției insectelor și a rozătoarelor; 
f) asigurarea colectării, depozitării și transportului reziduurilor potrivit prevederilor legislației în 
vigoare. Platformele pentru colectarea reziduurilor se amplasează la distanța de minimum 10 m 
de clădirea unității, amenajate conform legislației în vigoare; 
g) asigurarea curățeniei generale, a dezinfecției mobilierului și a pavimentelor înainte de 
reluarea activității după vacanțele școlare și ori de câte ori este nevoie. 
 
f. Asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual 
 Acestea constau în: 
- afișarea de mesaje importante în locurile vizibile; 
- spălarea/dezinfectarea mâinilor; 
- purtarea măștii de protecție; 
- scimbul măștii de protecție între persoane este interzis! 
 
g. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind 
măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 
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Personalul medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de unitatea de 
învățământ, va efectua instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor și 
pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: 
elemente generale despre infecția SARS-CoV2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica 
spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă 
a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare. 

Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar în cazul în care elevii 
prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme 
respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 
modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de 
izolare.  

Instruirea periodică a elevilor se va face în prima zi de școală și ori de câte ori este 
necesar pe baza de proces verbal pentru asumarea celor însușite. 

Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel 
încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de 
sănătate a copiilor și să acționeze responsabil. 
 
h. Asigurarea măsurilor pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de 
învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități 

. 

Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate 

severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/auto-imune, boli rare, boli ereditare de 

metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și 

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

școala va identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în 

condiții de siguranță sporite.  

Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu 

risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în 

care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a 

riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda 

de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală, 

pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la școală, școala va identifica 

soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță. 

Copiii cu dizabilități vor beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 

 

i. Suspendarea cursurilor  

 Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ 

preuniversitar/conexe se dispunepentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar 
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sau clasă de învățământ primar, gimnazial.În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt 

organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezențăfizică pentru clasa în 

care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.  

Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare 

prealabilă a sălii de clasă. 

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizicăîncepand cu a 8-a zi  

de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ. 

Testarea elevilor se realizează în a 8- a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către 

cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă 

mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică 

în regim online. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 

zile de la suspendarea acestora.Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- 

XII/XIII,  vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile dela 

finalizarea schemei complete de vaccinareprecum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 înultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 

zile de la data testului pozitiv,  pot continua cursurile cu prezența fizică.  DSP/DSPMB va efectua 

ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide,cu 

informarea conducerii unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac 

parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului 

didactic/nedidactic/auxiliar. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul 

cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa 

conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei 

epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu 

conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul 

grupei/clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea 

comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti, la 

propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  

DSP/DSPMB.  

NOTĂ: Instituția școlară nu își asumă răspunderea pentru rezolvarea aspectelor legate de furtul 

telefoanelor mobile și a altor obiecte de valoare care nu sunt necesare procesului educativ, 

sarcina revenind Poliției Locale. 

 

Director, 

ANDRONIC FLORIN 
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