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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MIRON COSTIN “BACĂU 

Str. Miron Costin Nr. 64, Tel/Fax: 0234-510983 

E-mail: mironcostinbacau@yahoo.com 

 

 

Hotărârea CA nr.27/ 05.09.2019 

privind regimul telefoanelor mobile în timpul programului școlar 

 

 Având în vedere: 

 -  analiza propunerilor venite din partea profesorilor și a părinților; 

   

 În temeiul: 

 

 Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul MEN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legii educației naționale nr.1/2011; 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1.  În anul școlar 2019 -2020, telefoanele mobile pot fi utilizate de către elevi și profesori, în 

scop educațional, în timpul lecțiilor, atunci când profesorul solicită în mod expres elevilor acest lucru.  

 

      Art.2. În afara condițiilor prevăzute la art.1, folosirea telefoanelor mobile de către elevi în timpul 

programului școlar ( ore și pauze) este interzisă. Telefoanele vor fi depozitate într-un dulap închis, în 

sala de clasă, cheia fiind la șeful clasei. La finalul programului, șeful clasei înapoiază colegilor 

telefoanele mobile. 

 

Art.3. Elevilor care folosesc telefonul mobil în timpul programului școlar li se vor confisca telefoanele, 

de către profesori sau diriginte. Telefonul este predat directorului școlii, care îl va preda părintelui, cu 

proces-verbal de predare-primire, la finalul anului școlar 2019-2020. 

 

Art.4. Elevii care folosesc telefoanele mobile în timpul programului școlar și părinții acestora își 

asumă consecințele în cazul deteriorării, furtului sau pierderii telefoanelor mobile. 
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Art. 5.  Profesorii diriginți vor afișa prezenta decizie în sala de clasă, o vor comunica elevilor și 

părinților, elevii și părinții semnând proces-verbal de luare la cunoștință. 

Art.6. Prezenta decizie se comunică prin email, prin afișare în cancelarie, prin postare pe site-ul 

școlii și prin comunicare directă cu părinții și elevii. 

Art.7.  Prezenta hotărâre va fi comunicată personalului prin afișare în cancelarie, postare pe site și 

informare în Consiliul profesoral.  

 

 

 

 

       Președinte CA,  

  

Director, 

Prof. Crăciun Anca Ştefania 

 

 


