
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A 

SCOLII GIMNAZIALE DE ARTE NR.5 

 

Capitolul I 

Organizarea Scolii Gimnaziale de Arte Nr.5. Conducerea unitătii de 

invatamant 

 

Art.1 Scoala Gimnaziala de Arte Nr.5, este o unitate de invatamant cu 

program suplimentar de arta. Invatamantul suplimentar de arta se 

organizeaza individual si pe grupe de studiu, conform Ordinului MEN 

nr.4324/1998. 

Art.2 Programul Scolii Gimnaziale de Arte Nr.5 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, conform prevederilor Metodologiei 



privind organizarea Consiliului de Administrație din unitățile de 

invătamant Nr.4619/2014, a hotsrsrii CA sl ISMB din data de 06.10.2014 

privind numarul de membrii. 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,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. 

 

Capitolul II 

Admiterea si inscrierea elevilor 

 

Art. 9 – (1) Elevii pot fi înscriși numai pe baza testării aptitudinilor 

specifice, in conformitate cu Art.42 (alin3, lit.b) din Legea Educației 

Nationale nr.1/04.01/2011 si nu este conditionata de domiciliul parintilor. 

             – (2) Admiterea elevilor se face, în funcție de an de studiu și clasă, 

numai în urma unei selecții prin: 

a) Testarea aptitudinilor specifice; 



b) Examene de diferență în cazul elevilor ce provin din alte unități de 

învățămțnt și de la alte filiere și profiluri, conform metodologiilor 

elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

 

Art. 10 Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe 

specifice, vizează: 

a) Pentru speciliazări în muzică – auzul muzical, simțul ritmic, 

memoria muzicală; 

b) Pentru specializări în arte vizuale – percepția vizuală, creativitatea. 

 

Art. 11  Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite 

din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizia 

conducătorului unității, cu avizul Consiliului de Administrație. 

 

Art. 12  La probele de testare a aptitudinilor, precum și la examenele de 

diferență la disciplinele practice de specialitate nu se admit contestații. 

 

Capitolul III 

Pregătirea de specialitate 

 

Art. 13  Pregatirea de specialitate se realizează prin disciplinele teoritice 

și practice care fac parte din Curriculum Național și asigură, în 

ansamblul lor, realizarea finalităților educaționale și a standardelor de 

profesionalizare pentru fiecare specializare în parte. 

 

Art. 14  Disciplina considerată definitorie pentru specializarea/ 

profesionalizarea elevilor din învățământul preuniversitar de artă se 

denumește, în termenii prezzentului regulament, disciplină principală de 

specialitate. 

 

Art. 15  Este denumită disciplină de specialitate: 

a) Pentu specializarea muzică – disciplina instrument prinipal; 

b) Pentru specilizările arte plastice / disciplina atelier de specialitate. 

 

Art. 16  Pregătirea la disciplinele de specialitate se efectuează individual, 

pe grupe și pe clase după cum urmează: 



a) Pentru secția muzică: 2 ore săptămânal de instrument principal la 

nivel primar și 3 ore săptămânal la nivel gimnazial; 2 ore de Teoria 

Muzicii atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial, desfășurate 

pe grupe de 7-15 elevi; 1 oră de instrument auxiliar la nivel 

gimnazial (pian auxiliar pentru elevii care sutdiază alte 

instrumente principale și un instrument la alegere pentru elevii 

care studiază pian);  2 ore săptămânal de Ansamblu Coral și/sau 

Orchestral, desfășurate pe clase.  

b) Pentru secția arte plastice disciplinele se predau pe grupe de 8-12 

elevi. 

 

Capitolul IV 

Evaluarea elevilor disciplinele de specialitate 

 

Art. 17  Evaluarea elevilor se realizează în conformitate cu prevederile 

Legii Educaţiei Naţioanle 1/2011, cu metodologia Centrului Naţional de 

Evaluare şi Examinare, cu prevederile R.O.F.U.I.P. şi cu prevederile 

prezentului regulament. 

 

Art. 18 (1) – În cadrul învăţământului preuniversitar deartă, se 

organizează, la disciplina principală de specialitate, verificări la sfâtşitul 

semestrului I şi examene la sfârşitul fiecărui an şcolar. Excepţie fac elevii 

claselor I, precum şi elevii claselor terminale. 

       (2) – Nota obţinută la verificări are valoare egală cu a unei note 

obişnuite. 

       (3) – Media anuală la obiectul principal de specialitate se 

calculează astfel: nota obţinută la examenul de sfârşit de an şcolar 

adunată cu media semestrelor, la această disciplină, totul împărţit la doi. 

       (4) – La specializarea arte plastice, la sfârşitul anului şcolar, la 

obiectul principal de specialitate se organizează verificări. 

 

 Art. 19  Comisiile pentru verificările şi examenele semestriale şi anuale 

la disciplinele principale de specialitate sunt formate din profesori 

calificaţi ai unităţii noastre de învăţământ, numite prin deciyia 

conducătorului unităţii de învăţămînt, cu avizul Consiliului de 

Administraţie şi au următoarea componenţă: 



a) Preşedintele comisiei (fără drept de notare) – directorul unităţii de 

învăţământ; 

b) Responsabilul de catedră (fără drept de notare); 

c) Trei membrii cu drept de notare: doi profesori de specialitate din 

care unul profesor al elevului şi un al treilea de o specialitate 

înrudită sau de de o altă disciplină artistică. 

 

Art. 20  La disciplinele principale de specialitate nu se admite corigenţa. 

Elevii care obţin la sfârşitul anului şcolar, la disciplina principală de 

specialitate, medie sub 6,00 şi/sau sub calificativul Suficient sunt 

declaraţi necorespunzători şi îndrumaţi să-şi continue studiile într-un alt 

profil/specializare. 

 

Capitolul V 

Activatatea artistică a elevilor în în spaţiul public 

 

Art. 21  Prin activitatea artistică în spaţiul public se înţelege, în contextul 

prezentului regulament, organizarea şi realizarea, de către elevi sau cu 

elevii, de concerte, festivaluri şi spectacole cu scop cultural, educativ şi 

de divertisment, concursuri cu formaţiile artistice proprii, ale şcolii sau 

în colaborare cu alţi artişti, organizarea şi realizarea, în studioul propriu, 

al şcolii, sau în colaborare cu alţi parteneri, de înregistrări audio şi/sau 

video necesare manifestărilor proprii şi/sau cu diferiţi parteneri, 

manifestări expoziţionale publice, de grup sau personale. 

 

Art. 22   La nivelul unităţii de învăţământ se constituie o comisie de 

supraveghere şi îndrumare a activităţii artistice a elevilor în săaţiul 

public, alcătuită din conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilii 

catedrelor de specialitate şi denumită, în termenii preyentului 

regulament, consiliu artistic. 

 

Art. 23  Pe perioada şcolarizării, activitatea artistică a elevilor în public se 

realizează numai cu avizul consiliului artistic. 

 

Art. 24  Nerespectarea prevederilor art.21 atrage după sine sancţiuni în 

conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 



R.O.F.U.I.P. şi cu Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii Gimnaziale 

de Arte nr.5. 

 

Art. 25  Activitatea artistică în spaţiul public este considerată activitate 

de perfecţionare pentru cadrele didactice şi este parte integrantă a 

pregătirii de specialitate pentru elevi. 

 

Art. 26  Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 poate realiza, în condiţiile legii, 

venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestări cultural-

artistice. 

 

 

Capitolul VI 

Obligațiile profesorului de serviciu pe școală 

 

Art. 27  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. 28 Profesorul de serviciu vine cu 10 minute înaintea începerii 

cursurilor de pe tura sa. 

Art. 29 Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală, semnalează 

conducerii şcolii eventualele evenimente deosebite care se petrec pe 

perioada desfăşurării serviciului său. 

Art. 30  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. 31 Supraveghează elevii în vederea respectării prevederilor 

ROFUIP, ROFIPA şi a Regulamentului Intern. 

 

 

 

 



Capitolul VII  

Securitatea în interiorul școlii 

 

Art. 32  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. 33  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. 34 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. 35  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. 36  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. 37  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. 

  

 

Capitolul VIII 

Dispoziţii finale 

 

Art. 27  Prezentul regulament respectă prevederile Regulamentul 

Privind Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului Preuniversitar de 

Artă şi completează prevederile Regulamentului De Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


