
 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 

AL SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5  
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
  

Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine norme privind 
desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, de natură 
administrativă, financiar – contabilă si de secretariat din cadrul 

Scolii gimnaziale de arte nr.5 în conformitate cu Legea 

educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 128/1997 (Statutul Personalului Didactic), Regulamentul 
de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar (ROFUIP, O.M. nr.5079/2016, actualizat prin 
O.M.3027/2018) şi Regulamentul privind Organizarea şi 
Funcţionarea Invăţământului Preuniversitar de Artă (ROFIPA, O.M. 
nr.5569/07.10.2011). 

Art. 2. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru 
directori, personalul didactic de predare, personalul didactic 
auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi. 

Art. 3.  
  

In Romania, statul garanteaza fiecarui cetatean dreptul la 
educatie,indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica 
sau religioasa, fara nici o ingradire ce ar putea constitui o 
discriminare. 

Art. 4. Activitatile de instruire si educatie se desfasoara prin respectarea 
principiilor prevazute de Constitutia Romaniei, de Declaratia 
Universala a Dreptului Omului si de Conventia cu privire la 
Drepturile Copilului. 

Art. 5.     In incinta unitatilor de invatamant de stat sunt interzise crearea si 
functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor 
de organizare si propaganda politica sau a celor de prozelitism 
religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de 
moralitate, primejduind sanatatea fizica sau psihica a elevilor si 
profesorilor. 

Art. 6. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, 
precum şi ale elevilor şi părinţilor sunt stabilite în vederea 
desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a 
procesului instructiv-educativ precum şi a activităţilor conexe care 
se desfăşoară în cadrul scolii. 



Art. 7. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau 
completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa Consiliului 
de Administraţie, a Consiliului Profesoral sau a Comisiei paritare. 
Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa 
întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare. 

Art. 8. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului 
angajat temporar, în cumul/plata la ora sau cu/fără normă 
întreagă în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi 
îndrumătorilor acestora, precum şi personalului angajat pentru 
prestarea de servicii scolii. 

Art. 9. Conducerea școlii va coordona negocierea actualului Regulament 
cu Consiliul de Administraţie, Asociaţia de Părinţi şi Consiliul 
Profesoral, respectiv prelucrarea sa de către toţi profesorii şi 
luarea la cunoştinţă a tuturor elevilor şi părinţilor acestora, alături 
de prevederile art. 55-71, 91–138 din ROFUIP şi art.17-20, 25-29 
din ROFIPA.  

Art. 10. Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi nu i se substituie acesteia, necunoaşterea prevederilor 
prezentului Regulament nu absolvă personalul scolii, elevii şi 
părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 11. Conducerea scolii şi profesorii au obligaţia prelucrării prezentului 
Regulament tuturor elevilor şi părinţilor. Informarea  personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către 
conducerea şcolii. 

  

  

II.ORGANIZAREA SCOLII  
 
Art. 1. Invatamantul suplimentar de arta se organizeaza individual si 

pe   grupe de studiu, conform Ordinului MEN nr.3590/2016. 
Art. 2. Programul scolii se desfasoara in doua schimburi,cu aprobarea 

ISMB, in functie de orarul pe care elevii il au la scoala 
generala. 

Art. 3. Directorul scolii asigura conducerea executiva in conformitate 
cu atributiile conferite de lege, cu hotararile Consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant, precum si a 
reglementarilor legale (ROFUIP, art. 16-24). 

Art. 4. Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea profesorilor 
cu norma de baza in scoala (titulari si suplinitori) si are rol de 
decizie in domeniul instructiv-educativ (ROFUIP, art. 27-29). 



Art. 5. Consiliul de administratie este alcatuit din directorul scolii, 
3 profesori, 2 reprezentanti al Consiliului local, 1 reprezentant 
al Primariei, 2 reprezentanti al Asociatiei Parintilor, precum si 
reprezentantul sindicatului local-ca observator. Atributiile 
consiliului de administratie vizeaza sectiunea  administrativa a 
scolii, aproba Planul de dezvoltare institutionala al scolii, acorda 
calificative anuale pentru personalul salariat, stabileste 
acordarea premiilor lunare perioadele concediilor de odihna, 
hotareste strategia de realizare si gestionare a resurselor 
financiare extrabugetare, valideaza raportul general privind 
starea si calitatea  invatamantului in scoala si promoveaza 
masuri ameliorative conform normelor legale in vigoare. 

Art. 6. Catedrele se constituie pe instrumente sau grupe de 
instrumente inrudite -vioara, pian, corzi grave, instrument 
auxiliar, teorie-la sectia Muzica si o catedra care reuneste 
toate specialitatile la sectia Arte Plastice. 

Art. 7. Parintii/tutorii legali au dreptul de a colabora cu scoala, in 
vederea realizarii obiectivelor educationale. Ei au obligatia ca 
cel putin o data pe luna sa ia legatura cu profesorul de 
instrument sau de arte plastice pentru a cunoaste evolutia 
copilului lor. 

Art. 8. Consiliul reprezentativ al parintilor sprijina parteneriatele 
educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol 
educativ pe plan local, sustine Scoala in organizarea si 
desfasurarea auditiilor, concertelor si festivitatilor anuale, 
sprijina conducerea scolii in intretinerea si modernizarea bazei 
materiale. 

 
 

III. CADRELE DIDACTICE 
  

Art. 1. Întregul personal al scolii are obligaţia să manifeste un 
comportament de înaltă ţinută morală şi profesională atât în 
şcoală cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea 
şi dezvoltarea capitalului  de imagine de care se bucură scoala. 

Art. 2. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi 
desfăşura activitatea profesională în scopul realizării 
obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute in Planul 
Managerial de activităţi elaborat de Conducerea şcolii, de 
Consiliul de Administraţie. Membrii personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda 



respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor  
profesionale ce le revin, conform deontologiei profesionale. 

Art. 3. Personalul didactic are obligatia de a participa la programe de 
formare continua in conformitate cu specificul activitatii si cu 
reglementarile de vigoare. 

Art. 4. Toţi salariaţii scolii se vor preocupa de conservarea şi 
îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi a resurselor materiale 
din dotare. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a 
profesorilor de specialitate care desfăşoară activităţi în spaţiile 
respective.  Sălile de spectacole au un regim special. Cheia 
acestor săli se eliberează numai profesorilor, accesul elevilor 
fiind permis doar împreună şi sub supravegherea unui cadru 
didactic. Sălile în care profesorii și elevii școlii nu își desfășoară 
activitatea, pot fi închiriate pentru desfasurarea de activitati ce 
nu intra in contradictie cu reglementarile în vigoare cu avizul 
Consiliului de Administrație. 

Art. 5. Este interzis consumul de droguri, băuturi alcoolice sau 
prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii. Fumatul nu 
este permis în perimetrul şcolii, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 6. În cadrul scolii, se interzice introducerea şi difuzarea de 
tipărituri, foi volante, prospecte, precum şi organizarea 
oricăror activităţi care nu au legătura cu specificul şcolii. 

Art. 7. În cazul în care un membru al personalului didactic nu poate fi 
prezent la program din motive medicale are datoria să anunţe 
conducerea şcolii la începutul zilei respective. În vederea 
înlocuirii cadrelor didactice absente se va elabora un orar de 
suplinire. Neanunţarea în prealabil a absenţei sau 
nerespectarea obligaţiei de suplinire se soldează cu absenţă 
nemotivată. 

Art. 8. In incinta scolii este interzisă desfăşurarea de activităţi de 
predare private, cu elevi din afara scolii. Este interzisă de 
asemenea utilizarea în interes personal a materialelor didactice 
şi a echipamentelor audio-video din patrimoniul şcolii. 
Abaterile se vor sancţiona conform prevederilor din Statutul 
Personalului Didactic. 

Art. 9. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili si promova în relaţia 
cu elevii şi părinţii acestora principiile colaborării şi comunicării 
transparente, în baza deontologiei profesionale. Este interzis 
oricărui cadru didactic să adreseze cuvinte umilitoare elevilor, 
să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă 



relaţia profesor-elev. 

Art. 10. Cadrele didactice au obligaţia de a consemna în catalog 
absenţele elevilor. Consemnările întârziate cu peste 10 zile vor 
atrage sancţiuni din partea direcţiunii, conform legislaţiei în 
vigoare. 

Art. 11. Sunt considerate sarcini de serviciu: depistările, însoţirea şi 
supravegherea elevilor la activităţile organizate de şcoală, 
supravegherea elevilor la orice fel de activităţi organizate de 
şcoală. Supravegherea ordinii şi disciplinei elevilor în pauze 
intră în atribuţia întregului personal didactic, pe toată durata 
desfăşurării activităţii în şcoală. 

Art. 12. La activităţile organizate de şcoală elevii vor fi însoţiţi de 
profesori desemnaţi pentru fiecare ocazie în parte. 

  

  

IV. OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

  

Art. 1 Efectuarea serviciului pe şcoală reprezintă o sarcină de serviciu 
pentru întregul personal didactic al scolii. In cazuri speciale, pe 
bază de cerere aprobată de CA, cadrele didactice pot fi scutite 
de efectuarea serviciului pe şcoală, primind alte sarcini 
echivalente. 

Art. 2. Profesorul de serviciu vine cu 10 minute înaintea începerii 
cursurilor de pe tura sa. 

Art. 3. Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală, semnalează 
conducerii şcolii eventualele evenimente deosebite care se 
petrec pe perioada desfăşurării serviciului său. 

Art. 4. Verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine 
întreţinute. Neregulile constatate vor fi anunţate personalului 
scolii sau direcţiunii, în funcţie de natura acestora. 

Art. 5. Supraveghează elevii în vederea respectării prevederilor 
ROFUIP, ROFIPA şi a Regulamentului Intern. 

  

 

V. SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII 
  

Art. 1. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin 
personalului unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, 
poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care 



asigura intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni 
ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a 
celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate. 
Parcarea este permisă numai la intrare - partea dreapta. 

Art. 2. Accesul persoanelor străine, inclusiv cel al părinţilor este permis 
în baza verificării identităţii acestora la punctul de control, unde 
se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, 
seria şi numărul actului de identitate. 

Art. 3. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub 
influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a celor 
turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a 
deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea se interzice 
intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor 
care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, 
exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile. 
Este interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau 
agitator, a stupefiantelor, a băuturilor şi a ţigărilor. Se interzice 
comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în 
imediata apropiere a acesteia. 

Art. 4. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte 
îndatoririle ce îi revin conform fişei postului, fiind direct 
răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi 
valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în 
perimetrul şcolii. 

Art. 5. Personalul de pază este obligat să verifice la sfârşitul zilei dacă 
toate sălile sunt închise şi să semnaleze eventualele nereguli. 
Sălile de clasă găsite deschise în mod repetat vor atrage 
sancţiuni asupra elevilor sau cadrelor didactice ce-şi desfăşoară 
orele în acea sală. 

Art. 6. Personalul de pază este obligat să colaboreze cu cadrele 
didactice în păstrarea ordinii şi disciplinei în incinta şi pe 
perimetrul şcolii, refuzul fiind sancţionat conform Codului 
Muncii. 

   

VI. EXERCITAREA CALITATII DE ELEV 
  

Art. 1. Inscrierea elevilor se face la cerere pe baza rezultatelor 
obtinute la testul de aptitudini, in limita locurilor disponibile in 
clasa corespunzatoare celei de la scoala generala, indiferent de 
anul de studiu. 



Art. 2. Reinscrierea in urmatorul an scolar se face la cerere pe baza 
rezultatelor obtinute in anul scolar anterior. 

 Art. 3. Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin 
participarea la toate activitatile curriculare si extracurriculare 
existente in programul scolii. 

 Art. 4. Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de 
catre profesori,care consemneaza in catalog absentele. 

 Art. 5. Absentele datorate imbolnavirilor, bolilor molipsitoare in familie 
sau altor cauze de forta majora , dovedite cu acte legale, sunt 
considerate motivate. 

 Art. 6. Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: 
adeverinta eliberata de medicul de familie; adeverinta sau 
certificat medical eliberate de unitatea spitaliceasca, in cazul in 
care elevul a fost internat in spital;cererea parintilor pentru 
situatii familiale deosebite. 

 Art. 7. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor 
de participare la diverse activităţi organizate de şcoală, 
concursuri, festivaluri, etc. În aceste situaţii învoirea se 
realizează de către conducerea şcolii, cu cel puţin 14 zile, în 
caz contrar se consideră abatere şi se sancţionează conform 
dispoziţiilor legale. 

 Art. 8. În ziua în care elevii susţin un recital, examen la instrumentul 
principal sau concert cu orchestra / corul scolii sunt învoiţi de 
la ore. Pentru producţii şi examenul la instrumentul la alegere 
se motivează o singură oră în caz că activitatea se desfăşoară 
în timpul orelor. 

  
  

  
VII.TRANSFERAREA ELEVILOR  

 Art. 1. In invatamantul suplimentar de arta elevii aceleiasi scoli se pot 
transfera de la o clasa la alta cu aprobarea directorului in limita 
locurilor existente. 

 Art. 2. Elevii se pot transfera de la un instrument la altul in cadrul 
aceleiasi scoli, in limita locurilor existente, cu aprobarea 
directorului scolii, dar numai la un instrument la care sa poata 
incepe studiul in anul I sau printr-un examen de diferenta. 

 Art. 3. Elevii se pot transfera de la o unitate scolara la alta respectand 
profilul sau schimbandu-l (caz in care se vor da examene de 
diferenta) in limitele locurilor existente,cu aprobarea Consiliului 
de Administratatie, pe baza acordului celor doi directori si 



numai dupa incheierea anului scolar. 
 

VIII.DREPTURILE ELEVILOR  
 Art. 1. Elevii se bucura de toate drepturile legale si nici o activitate din 

scoala nu le poate leza demnitatea sau personalitatea. 

 Art. 2. Elevii beneficiaza de invatamant gratuit. Elevii pot utiliza 
gratuit, sub indrumarea profesorilor, pe toata durata studiilor, 
baza materiala si didactica de care dispune unitatea scolara. 

 Art. 3. Elevii au dreptul sa participe la activitati extracurriculare 
organizate de unitatea scolara precum si la cele care se 
desfasoara in cluburile elevilor si Palatul National al copiilor, 
bazele sportive, de agrement, taberele si unitatile conexe 
inspectoratelor scolare, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor de functionare ale acestora. 

 Art. 4. Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si 
recompense pentru rezultate deosebite la activitatile 
curriculare si extracurriculare: evidentierea de catre director in 
consiliul profesoral; premii,diplome,medalii; premiul de onoare 
al scolii. 

 Art. 5. Dreptul de reuniune se exercita in afara activitatilor curriculare, 
iar activitatile pot fi sustinute in scoala numai cu aprobarea 
directorului, la cererea grupului de initiativa. Aprobarea de 
desfasurare va fi conditionata de acordarea de garantii privind 
asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor de catre 
organizator. 
 

IX.RESPONSABILITATILE ELEVILOR  
 Art. 1. Elevii au datoria de a frecventa cursurile pana la sfarsitul 

anului scolar si de a-si insusi conostiintele si deprinderile 
prevazute de programa scolara. 

 Art. 2. Elevii trebuie sa aiba o tinuta decenta in scoala, o comportare 
civilizata atat in scoala cat si in afara ei, trebuie sa cunoasca si 
sa respecte legile statului, regulamentul scolar si cel intern, 
regulile de circulatie si cele cu privire la igiena si apararea 
sanatatii, normele dentehnica securitatii muncii, de prevenire si 
stingere a incendiilor, cele de protectie civila si de protectia 
mediului. 

 Art. 3. Este interzis elevilor : sa distruga documente scolare; 
-sa deterioreze bunurile din baza materiala a scolii prin 
distrugere sau murdarire; 



-sa aduca si sa difuzeze in scoala materiale care prin continutul 
lor atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea 
nationala a tarii; 
-sa organizeze în şcoală activităţi politice şi/ sau de 
propagandă religioasă. Elevii care vor lansa ameninţări 
telefonice şi de orice alt fel care conduc la perturbarea 
activităţilor didactice, vor fi sancţionaţi conform legii în vigoare. 
-sa blocheze caile de acces in unitatea scolara; 
-sa fumeze; 
-sa consume bauturi alcoolice sau droguri; 
-sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau 
pornografic; 
-sa utilizeze telefoane celulare in timpul orelor de curs, al 
examenelor si al concursurilor; 
-sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor 
materiale explozibile in perimetrul scolii; 
- se vor evita orice forme de violenţă şi agresivitate fata de 
colegi si de personalul scolii. Limbajul folosit de către elevi va fi 
unul adecvat procesului instructiv-educativ, axat pe moralitate; 
este interzisă adresarea de injurii, jigniri, ameninţări, hărţuiri 
sau discriminări de orice natură (etnică, rasială, religioasă, 
sexuală etc.), atât în incinta şcolii, cât şi în afara acesteia în 
cadrul diferitelor activităţi. 

  
 

-Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească niciun fel 
de spray-uri lacrimogene/paralizante şi niciun tip de munitie, 
petarde, pocnitori sau substanţe de natură să pună în pericol 
integritatea fizică si psihica a celor din jur. 

  
 

-Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice fel de 
arme, precum şi implicarea în acte de violenţă. 

  
 

-Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice se face prin 
dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare. 
(arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii).  
-se interzice filmarea, înregistrarea audio-video cu telefonul 
mobil sau cu alte aparate audio-video în incinta şcolii, fără 
aprobarea direcţiunii. Abaterea se sancţionează conform 
Codului de disciplină. 

  
 

-Uniforma şcolară nu este obligatorie, dar este obligatoriu ca 
elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită, fără elemente 
vestimentare indecente şi accesorii care nu se pretează 
mediului şcolar.  



-Tinuta obligatorie pentru apariţiile scenice la producţii, 
verificări, examene, festivităţi şcolare, concerte ale 
orchestrelor/corurilor trebuie să fie una decentă, constând din 
cămaşă / bluză albă şi pantaloni / fustă neagră. Excepţie fac 
elevii solişti cu orchestra sau cei care susţin recitale de 
absolvire a liceului. 
 

X.SANCTIUNI  
 Art. 1. Elevii care savarsesc fapte ce aduc atingerealegilor in vigoare, 

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si Regulamentului intern vor 
fi sanctionati in functie de gravitatea faptelor cu: 
observatia individuala, mustrarea in fata clasei; mustrarea in 
fata consiliului profesoral; preaviz de exmatriculare (in scris) in 
cazul in care elevul absenteaza nejustificat 20 de ore total sau 
15% din totalul orelor la o singura disciplina; exmatricularea 
din scoala in urmatoarele cazuri: elevul a acumulat 40 absente 
nemotivate,consum de alcool, consum de droguri, difuzare de 
materiale pornografice, lezare corporala. 

 Art. 2. Este obligatorie instiintarea parintilor elevilor propusi pentru 
sanctionare inainte de intrunirea sedintei in care se decide 
sanctionarea. 

 Art. 3. Deteriorarile produse in cursul unei zile intr-o sala de clasa vor 
fi platite de catre toate persoanele care au avut ore in acea 
sala,daca nu se cunoaste vinovatul. 

 Art. 4. Contestatiile impotriva sanctiunilor se adreseaza in scris 
Consiliului de Administratie al scolii in termen de 5 zile de la 
aplicarea sanctiunii si se solutioneaza in termen de 30 de zile 
de la depunerea acesteia la Secretariatul unitatii de 
invatamant. Hotararea Consiliului de Administratie este 
definitiva. 

Art. 5. Abaterile grave savarsite de elevi sunt sanctionate cu 
exmatricularea din scoala fara drept de reinscriere in aceeasi 
unitate de invatamant. 
 
 

XI.PĂSTRAREA BUNURILOR SCOLII  
  a. Mobilierul din sălile de clasă, salile de concerte şi holuri trebuie 

folosite cu simţ de răspundere, conservat, reparat si îmbogăţit. 

  b. Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează bunurile din 



dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască şi, după 
caz, să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul 
stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor 
suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. 
Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de toţi 
elevii care desfăşoară ore în sala respectivă. 

  c. Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în spaţiile interioare 
şi exterioare în care îşi desfăşoară activitatea. 

  d. Este cu desăvârşire interzis elevilor să-şi confecţioneze chei la 
sălile scolii. Abaterile se vor sancţiona prin confiscarea cheii. 

  

 XII. RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI 
SECURITATEA MUNCII 

  

Art.1.   Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală 
(prize, întrerupătoare, siguranţe, becuri, tuburi de iluminat, 
aparate). 

Art.2.   Elevii au obligaţia să anunţe la administraţia şcolii când 
constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de 
gaz. 

Art.3.   Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice 
accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii. 

Art.4.   Elevii nu au voie sa intervina la sistemul de incalzire al scolii. 

Art.5.   Se vor respecta regulile de circulaţie. 

  

   

XIII. PĂRINŢII 
  

Art. 1. Părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile conferite de 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Invăţământului 
Preuniversitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Invăţământului de Artă, Regulamentul Intern, Codul de 
disciplină , exprimându-şi luarea la cunoştinţă prin semnarea 
formularului tipizat al şcolii (Anexa 1). Necunoaşterea 
prevederilor prezentului Regulament nu absolvă elevii şi 
părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 2. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta 
prezentul regulament în calitate de parteneri implicaţi în 
procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii. 

Art. 3. Potrivit prevederilor legale Părintele/tutorele legal are 



obligatia, de a asigura frecventa şcolara a elevului în 
învăţământul obligatoriu si de a lua masuri pentru şcolarizarea 
elevului, pâna la finalizarea studiilor. 

Art. 4. Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligatia ca, cel 
putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul de 
specialitate  pentru a cunoaste evolutia elevului.  

Art. 5. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a ţine legătura strânsă cu 
şcoala, interesându-se permanent de situaţia şcolară a 
propriului copil, participând la şedinţele cu părinţii organizate 
la nivel de clasă precum şi la toate celelalte forme de întâlnire 
stabilite de şcoală. 

Art. 6. Părinţii au dreptul şi obligaţia să ia şi să ţină legătura cu 
profesorul de instrument. 

Art. 7. Părinţii au dreptul să fie informaţi în legătură cu orice aspect 
al activităţii şcolare şi/sau comportamentale a elevului, prin 
modalităţile reglementate de legislaţia în vigoare. 

Art. 8. Părinţii au dreptul de a asista la un număr rezonabil de ore de 
instrument, cu anuţarea prealabilă şi cu acordul cadrului 
didactic. 

Art. 9. Părinţii au obligaţia de a respecta şi de a susţine deciziile 
cadrelor didactice în ceea ce priveşte selectarea materialului 
de studiu, volumul, tipul şi conţinutul temelor pentru acasă, 
notarea şi evaluarea elevului. 

Art. 10. Părinţii pot consulta lucrările semestriale ale propriului copil în 
prezenţa profesorului. 

Art. 11. După ore, părinţii îşi pot aştepta copiii în curte sau în sala de 
asteptare de la nivelul -1. 

Art. 12. Accesul şi staţionarea autoturismelor, altele decât cele 
menţionate în cap. IV art.1, este permisă numai parcarea de 
langa accesul in sala George Enescu. 

Art. 13. Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul sa solicite 
rezolvarea unor stari conflictuale în care este implicat propriul 
copil/elev, prin discutii amiabile, cu respectarea urmatoarelor 
etape: 

a) discutie amiabila cu cadrul didactic implicat; 

b) discutie amiabila cu învăţătorul / dirigintele / şeful de 
catedră implicat; 

c) discutie amiabila cu directorul implicat; 

d) cerere scrisa adresata conducerii unitatii de învăţământ 



preuniversitar. 

Art. 14. În cazul în care au fost parcurse etapele a)-d) de la art.12 
cap.X, Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul sa solicite 
rezolvarea situatiei la ISMB. 

 

REGULAMENT UTILIZARE SALA “C-TIN BRANCUSI” si FOAIER 

1. ACCESUL IN SALA „CONSTANTIN BRANCUSI” SI FOAIER ESTE 

PERMIS ELEVILOR SI PROFESORILOR SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE 

NR.5-BUCURESTI, ACESTIA POT FI INSOTITI DE FAMILIE SI/SAU 

INVITATI. 

2. PENTRU EVENIMENTE ORGANIZATE DE ALTE SCOLI , LICEE DE 

MUZICA SAU ALTE INSTITUTII, ACCESUL IN SALA SE FACE CU 

ACORDUL SCRIS AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII 

GIMNAZIALE DE ARTE NR.5-BUCURESTI. 

3. PIANUL DIN SALA  

PIANUL DIN SALA „CONSTANTIN BRANCUSI” , AFLAT IN PROPRIETATEA 

SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5 BUCURESTI,VA FI FOLOSIT PENTRU 

CONCERTE SUSTINUTE DE ARTISTI PROFESIONISTI SAU ELEVI DIN 

INVATAMANTUL MUZICAL.  

4. EVENIMENTELE ORGANIZATE IN CELE DOUA SPATII 

SUSMENTIONATE VOR AVEA CARACTER EDUCATIV,CULTURAL , TINAND 

CONT DE SPECIFICUL MUZICAL SI DE ARTA AL SCOLII GIMNAZIALE DE 

ARTE NR.5 BUCURESTI. 

5. IN INCINTA SALII „CONSTANTIN BRANCUSI” ESTE INTERZIS 

FUMATUL (INCLUSIV TIGARILE ELECTRONICE) SICONSUMUL DE 

BAUTURI SI ALIMENTE.IN SPATOIUL FOAIERULUI ESTE PERMIS 

CONSUMUL DE BAUTURI NON ALCOOLICE SI ALIMENTE IN CONDITII 

STABILITE ANTERIOR PRIN CONTRACT / CONVENTIE. 

6. MANIPULAREA APARATURII TEHNICE SE FACE DE CATRE PERSONAL 

CALIFICAT SI NUMAI IN PREZENTA UNUI REPREZENTANT AL  SCOLII 

GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 



7. ESTE INTERZISA ORICE FEL DE INTERVENTIE A ORICAREI 

PERSOANE , CU EXCEPTIA PERSONALULUI DE SPECIALITATE , IN 

UTILIZAREA/REMEDIEREA UNOR EVENTUALE DEFECTIUNI ALE 

INSTALATIILOR ELECTRICE SAU DE SPECTACOL.IN SITUATIA 

APARITIEI UNEI DISFUNSTIONALITATI SE VA ANUNTA CONDUCEREA 

SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 

8. ESTE INTERZISA SUSPENDAREA DE PLAFONUL SALII „CONSTANTIN 

BRANCUSI”, DE LUMINI , DE APARATURA,UTILAJE SAU MODIFICAREA 

IN ORICE FEL A SPATIILOR FARA ACORDUL SCRIS AL CONDUCERII 

SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 

9. ORGANIZATORII AU OBLIGATIA DE A ASIGURA SALUBRIZAREA SALII 

SI A CELORLALTE SPATII FOLOSITE IN TIMPUL MANIFESTARII 

ARTISTICE (ANEXE, TOALETE, ETC.) 

10. EVENTUALELE PREJUDICII PRODUSE PRIN NERESPECTAREA 

CONDITIILOR DE FOLOSIRE A CELOR DOUA SALI SI A INSTALATIILOR 

AFERENTE , VOR FI TRANSMISE ORGANIZATORULUI EVENIMENTULUI 

IN BAZA UNEI NOTE DE CONSTATARE. REMEDIEREA PREJUDICIILOR 

DIN NOTA DE CONSTATARE CADE IN RESPONSABILITATEA EXCLUSIVA 

A ORGANIZATORULUI EVENIMENTULUI SI VA FI FACUTA IN CEL MAI 

SCURT TIMP FARA A PREJUDICIA DESFASURAREA ALTOR EVENIMENTE. 

11. NERESPECTAREA CONDITIILOR PRIVIND UTILIZAREA SPATIILOR 

IMPLICA INCETAREA IMEDIATA A COLABORARII CU FIRMA 

ORGANIZATOARE IN FUNCTIE DE CAZ, PRIN INCETAREA 

CONTRACTULUI IN DERULARE SAU PRIN ANULAREA TUTUROR 

CELORLALTE INTELEGERI DEJA STABILITE. 

 

 

 

REGULAMENT UTILIZARE SALA “GEORGE ENESCU” si SALA 

“CONSTANTIN SILVESTRI” 



1. ACCESUL IN SALILE DE CONCERT ESTE PERMIS ELEVILOR SI 

PROFESORILOR SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5-BUCURESTI, 

ACESTIA POT FI INSOTITI DE FAMILIE SI/SAU INVITATI. 

2. PENTRU EVENIMENTE ORGANIZATE DE ALTE SCOLI , LICEE DE 

MUZICA SAU ALTE INSTITUTII, ACCESUL IN SALA SE FACE CU 

ACORDUL SCRIS AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII 

GIMNAZIALE DE ARTE NR.5-BUCURESTI. 

3. PIANUL STEINWAY , AFLAT IN PROPRIETATEA SCOLII GIMNAZIALE 

DE ARTE NR.5 BUCURESTI, SE MENTIONEAZA SEPARAT FATA DE 

CEREREA DE FOLOSIRE A SALILOR DE CONCERT, VA FI FOLOSIT DOAR 

PENTRU CONCERTE SUSTINUTE DE ARTISTI PROFESIONISTI SI 

TREBUIE ACORDAT DUPA FIECARE FOLOSIRE. COSTURILE 

ACORDAJULUI VOR FI SUPORTATE DE FIECARE ORGANIZATOR DE 

EVENIMENT ARTISTIC. 

4. EVENIMENTELE ORGANIZATE IN CELE DOUA SALI SUSMENTIONATE 

VOR AVEA CARACTER EDUCATIV,CULTURAL , TINAND CONT DE 

SPECIFICUL MUZICAL SI DE ARTA AL SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE 

NR.5 BUCURESTI. 

5. IN INCINTA SALILOR DE CONCERT ESTE INTERZIS FUMATUL 

(INCLUSIV TIGARILE ELECTRONICE) SICONSUMUL DE BAUTURI SI 

ALIMENTE.  

6. MANIPULAREA APARATURII TEHNICE (SUNET,LUMINI) SE FACE DE 

CATRE PERSONAL CALIFICAT SI NUMAI IN PREZENTA UNUI 

REPREZENTANT AL  SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 

7. ESTE INTERZISA ORICE FEL DE INTERVENTIE A ORICAREI 

PERSOANE , CU EXCEPTIA PERSONALULUI DE SPECIALITATE , IN 

UTILIZAREA/REMEDIEREA UNOR EVENTUALE DEFECTIUNI ALE 

INSTALATIILOR ELECTRICE SAU DE SPECTACOL.IN SITUATIA 

APARITIEI UNEI DISFUNSTIONALITATI SE VA ANUNTA CONDUCEREA 

SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 



8. ESTE INTERZISA SUSPENDAREA DE PLAFONUL SALII DE CONCERT , 

DE LUMINI , DE APARATURA,UTILAJE , BOXE SUPLIMENTARE FARA 

ACORDUL SCRIS AL CONDUCERII SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5. 

9. ORGANIZATORII AU OBLIGATIA DE A ASIGURA SALUBRIZAREA SALII 

SI A CELORLALTE SPATII FOLOSITE IN TIMPUL MANIFESTARII 

ARTISTICE (ANEXE, TOALETE, ETC.) 

10. EVENTUALELE PREJUDICII PRODUSE PRIN NERESPECTAREA 

CONDITIILOR DE FOLOSIRE A CELOR DOUA SALI SI A INSTALATIILOR 

AFERENTE , VOR FI TRANSMISE ORGANIZATORULUI EVENIMENTULUI 

IN BAZA UNEI NOTE DE CONSTATARE. REMEDIEREA PREJUDICIILOR 

DIN NOTA DE CONSTATARE CADE IN RESPONSABILITATEA EXCLUSIVA 

A ORGANIZATORULUI EVENIMENTULUI SI VA FI FACUTA IN CEL MAI 

SCURT TIMP FARA A PREJUDICIA DESFASURAREA ALTOR EVENIMENTE. 

11. NERESPECTAREA CONDITIILOR PRIVIND UTILIZAREA SALILOR DE 

CONCERT, IMPLICA INCETAREA IMEDIATA A COLABORARII CU FIRMA 

ORGANIZATOARE IN FUNCTIE DE CAZ, PRIN INCETAREA 

CONTRACTULUI IN DERULARE SAU PRIN ANULAREA TUTUROR 

CELORLALTE INTELEGERI DEJA STABILITE. 

 


