
REGULAMENT INTERN 
2017 - 2018 

 

1 
 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” 
COPȘA MICĂ 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT 
INTERN 
 

2017 - 2018 
 

 

(Conform OMENCȘ nr. 5079/2016 completat și modificat prin OMEN nr.3027/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 02.03.2018 

 



REGULAMENT INTERN 
2017 - 2018 

 

2 
 

 

CUPRINS 
 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE .................................................................................................................................... 3 

II. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL DEMNITĂȚII UMANE ....................... 4 

III. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂȚII ............................. 5 

IV. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ REGLEMENTATE DE O.U.G NR. 96/2003 ................................................. 6 

V. ASIGURAREA PAZEI, SIGURANȚEI CIVICE ȘI A CONDIȚIILOR DE ACCES ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ....... 7 

Secțiunea 1 - Asigurarea pazei unităţii de învăţământ ................................................................................. 7 

Secțiunea 2 - Reglementarea accesului in unitatea de învăţământ .............................................................. 8 

Secțiunea 3 – Reguli privind paza, siguranța și securitatea în școală............................................................ 9 

VI. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ...................................... 10 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE ANGAJAŢILOR ....................................................... 11 

Secţiunea 1 – Drepturile și obligațiile angajatorului ................................................................................... 11 

Secţiunea 2 – Drepturile și obligaţiile angajaţilor ....................................................................................... 12 

VIII. REGULI PRIVIND SOLUŢIONAREA PETIȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR ...................................... 18 

IX. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ...................................................................................................... 19 

Secțiunea 1. Organizarea timpului de muncă ............................................................................................. 20 

Secțiunea 2. Timpul de odihnă și alte concedii ........................................................................................... 21 

Secțiunea 3. Salarizarea .............................................................................................................................. 23 

X. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ......................................................................................................... 23 

Secțiunea 1. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile ........................................................................ 24 

XI. REGULI ȘI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR .................................................... 27 

DISPOZIȚII FINALE ........................................................................................................................................... 28 

 



REGULAMENT INTERN 
2017 - 2018 

 

3 
 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1.  

(1) Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, denumit în continuare Angajator, emite 

prezentul Regulament Intern în condiţiile legii şi la nivelul Angajatorului, în scopul stabilirii 

drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale Angajatorului şi salariaţilor, precum şi condiţiile specifice de 

muncă, urmărind promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure 

protecţia socială a salariaţilor.   

(2) Prezentul Regulament Intern, denumit în continuare RI are la bază următoarele acte normative, 

cu modificările și completările apărute până la data de 20.02.2018: 

a) Legea Educației nr.1/2011 

b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat 

prin OMEN nr.5079/2016, actualizat prin OMEN nr.3078/2018; 

c) Legea nr.53/2003 – Codul muncii; 

d) Legea nr.319/2006 – privind sănătatea și securitatea în muncă; 

e) Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor; 

f) Legea nr.202/2002 – privind egalitatea e șanse între femei și bărbați; 

g) Legea nr.54/2004 – privind protecția maternității la locul de muncă; 

h) Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 

preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017; 
i) Acte normative care reglementează relațiile de muncă și problemele de drept al muncii. 

(3) Regulamentul intern constituie instrumentul juridic pe baza căruia sunt reglementate următoarele: 

a) respectarea principiului nediscriminării și al combaterii oricăror forme de excluziune socială si 

de încălcare a demnităţii umane; 

b) respectarea drepturilor si obligaţiilor angajatorului si ale angajaţilor; 

c) asigurarea condiţiilor de muncă, protecţia, igiena si securitatea muncii; 

d) organizarea timpului de lucru si de odihnă; 

e) stabilirea de reguli concrete privind disciplina muncii în instituţie; 

f) reguli privind soluţionarea cererilor, propunerilor, sesizărilor si reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor; 

g) abateri disciplinare, sancţiuni aplicabile si reguli de procedură disciplinară 

h) reguli privind accesul la informaţiile de interes public și relaţiile cu media; 

i) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice instituţiei. 

j) Normele stabilite în prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale specifice 

învăţământului preuniversitar, precum si cu cele impuse de Statutul personalului didactic, de 

Codul Muncii si a altor dispoziţii legale obligatorii. 

 (4) Prezentul RI asigură funcționarea instituției în condițiile unui climat intern judicios, corect, demn,  

plăcut și a realizării performanței la nivel instituțional și individual, având la bază următoarele principii: 

a) principiul bunei credințe; 

b) principiul respectului reciproc între instituție și angajat, respectiv între angajați; 

c) principiul respectării eticii profesionale; 

d) principiul egalității de șanse și de tratament; 

e) principiul solidarității; 

f) principiul transparenței; 

g)principiul libertății de asociere pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, 

   sociale, culturale, economice, etc.; 

h)principiul răspunderii personale față de instituție și față de societate, pentru activitatea desfășurată 

   în orice plan: didactic, științific, administrativ etc. 

i)principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine  

          politice; 

j)principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare. 
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Art. 2.  

(1) RI se aplică tuturor salariaților Angajatorului, indiferent de durata contractului individual de muncă, 

de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe care o ocupă, precum și celor care lucrează în cadrul 

unității pe bază de delegare sau detașare. 

(2) Salariații detașați sunt obligati să respecte, disciplina muncii din unitatea care i-a detașat și regulile 

de disciplină specifice locului de muncă unde își desfașoară activitatea pe timpul detașării. 

Art. 3. 

(1) Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau 

limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

(3) Pentru buna desfașurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și salariații se vor informa și se vor 

consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. 

Art. 4.  

(1) Cunoașterea și respectarea RI este obligatorie pentru toate categoriile de personal din cadrul 

Angajatorului. 

(2) Șefii compartimentelor Angajatorului vor aduce la cunoștința fiecarui angajat, sub semnătură, 

conținutul prezentului RI. 

(3) Orice salariat interesat poate sesiza Angajatorul cu privire la dispozițiile RI, în măsura în care face 

dovada încălcării unui drept al său. 

(4) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în RI este de competența instantelor judecătorești, care pot 

fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către Angajator a modului de soluționare a 

sesizarii formulate potrivit alin. (4). 
 

II. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 
NEDISCRIMINĂRII ȘI AL DEMNITĂȚII UMANE 
 

Art. 5.   

(1) În cadrul relaţiilor de muncă din unitatea de învăţământ se aplică principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de salariaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 

socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este 

interzisă. 

Art. 6.    

(1) Constituie discriminare, orice comportament având ca scop: 

a) dezavantajarea sau favorizarea anumitor salariaţi în legătură cu relaţiile de muncă si cu 

drepturile pe care acestia le au în ceea ce priveste egalitatea de sanse si de tratament; 

b) modificarea unilaterală de către Angajator a condiţiilor de muncă și a relaţiilor de muncă pentru 

salariaţii care au făcut o reclamaţie/au depus o plângere în condiţiile prevăzute de lege; 

c) actele si faptele de excludere, fără deosebire, restricţie sau preferinţă, care au ca scop sau ca 

efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea, recunoasterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 

prevăzute de legislaţia muncii. 

(2) Constituie discriminare indirectă actele si faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele 

prevăzute la al.(1), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art. 7.  

(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațiile de muncă, referitoare la: 

a)  anunțarea, organizarea concursurilor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante; 

b)  încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c)  stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 
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d)  stabilirea remunerației; 

e)  beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale; 

f)  informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare 

     și recalificare profesională; 

g)  evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

h)  promovarea profesională; 

i)  aplicarea masurilor disciplinare; 

j)  dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 

k)  orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii 

sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitățile de sex sunt 

determinante. 

Art. 8.  

(1) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o alta persoană la locul de muncă este considerată 

discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 

(2) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încalcarea 

acestora. 

(3) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public faptul că 

încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, ca angajații 

care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală 

la locul de muncă, vor fi sanctionați disciplinar. 

Art. 9.  

(1) Persoana care se consideră discriminată va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va 

conține relatarea detaliată a manifestării/comportamentului la locul de muncă. 

(2) Angajatorul va oferi consiliere și asistență persoanelor discriminate, va conduce investigația în mod 

strict confidențial și, în cazul constatării vinovăției, va aplica măsuri disciplinare. 

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de discriminare, de orice natură, atât împotriva 

reclamantului, cât și împotriva oricarei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate 

acte discriminatoare și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare. 

Art. 10.   

(1) Salariaţii Angajatorului au dreptul la condiţii de muncă adecvate activităţii pe care o desfăsoară, de 

protecţie socială, de securitate si protecţie sanitară, precum si de respectarea demnităţii si constiinţei, 

fără nici o discriminare. 

(2) Salariaţii au dreptul de a reclama conducerii toate faptele de discriminare, marginalizare socială sau 

de încălcarea drepturilor prevăzute de legi si dispoziţii legale, de contractul colectiv de muncă si de 

contractul individual de muncă, la care sunt supusi. 

(3) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, 

cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum și a 

drepturilor și intereselor tuturor salariaților. 

 

III. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN 
MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂȚII 
 

Art. 11.  

(1) Angajatorul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților. 

(2) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de 

muncă. 

(3) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv 

pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru  

(4) punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea 

următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 
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b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea 

echipamentelor și metodelor de muncă, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și 

a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății; 

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin 

periculos; 

g) planificarea prevenirii; 

h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală; 

i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare. 

Art. 12.  

(1) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul SSM. 

(2) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în următoarele situații: 

        a) în cazul noilor angajați; 

 b) în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii; 

 c) în cazul salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;  

 d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu. 

(3) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea 

salariaților. 

Art. 13.  

În scopul asigurării implicarii salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției 

muncii, se constituie Comitetul de securitate și sănătate în muncă, ce are atribuții specifice potrivit 

dispozițiilor legale in vigoare. 

Art. 14.  

Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii, 

organizat cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare. 
 

IV. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ REGLEMENTATE DE 
O.U.G NR. 96/2003 
 

Art. 15.  

(1) Salariatele gravide, lăuze sau care alaptează au obligația de a se prezenta la medicul de familie 

pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie și nu informează în scris angjatorul 

despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale. 

Art. 16.  

Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți, procedee și 

condiții de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum și la orice modificare a condițiilor 

de muncă, natura, gradul și durata expunerii salariatelor în scopul determinării oricarui risc pentru 

securitatea sau sănătatea lor și oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

Art. 17. 

Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, 

iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

Art. 18.  

În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către o salariată că 

se află în una dintre următoarele situații: gravidă, lăuză sau alaptează, acesta are obligația să înștiințeze 

medicul de medicina muncii. 

Art. 19.  

În cazul în care o salariată desfașoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul este obligat sa îi 

modifice în mod corespunzator condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o 
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repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandarii 

medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale. 

Art. 20.  

În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de muncă, salariatele au 

dreptul la concediu de risc maternal. 

Art. 21.  

Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au obligația de a efectua 

minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

Art. 22. 

(1) Angajatorii sunt obligați să acorde salariatelor care alaptează, în cursul programului de lucru, două 

pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste 

pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul. 

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 

sau de muncă cu două ore zilnic. 

(3) Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 

timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului. 

Art. 23.  

(1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 

a) salariatei gravide, lăuze sau care alăpteaza din motive care au legatura directă cu starea sa; 

b) salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

c) salariatei care se afla în concediu de maternitate; 

d) salariatei care se afla în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul 

copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

e) salariatei care se afla în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în 

cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

(2) Interdicția concedierii salariatei care se află în concediu de risc maternal se extinde, o singură data, 

cu până la 6 luni dupa revenirea salariatei în unitate. 

(3) Dispozițiile de concediere menționate nu se aplică în cazul concedierii pentru motive economice ce 

intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului. 

(4) Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le 

consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanța 

judecătoreasca competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. 

 

V. ASIGURAREA PAZEI, SIGURANȚEI CIVICE ȘI A 
CONDIȚIILOR DE ACCES ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Secțiunea 1 - Asigurarea pazei unităţii de învăţământ 

Art. 24.  

(1) Paza LTNT se realizează de către portari și muncitori pe post de agenți de pază, după un program 

întocmit de administrator și avizat de director. 

(3) Poarta școlii se menține permanent închisă, accesul în școală făcându-se controlat prin prezentarea 

carnetului de elev și legitimarea persoanelor străine. 

(3) Dupa terminarea orelor de program si in timpul noptii, cladirile scolii se vor încuia de catre 

personalul de pază, care va verifica, în prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza contra 

incendiilor si sigurantei imobilelor. 

(4) Conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, 

planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza şi 

circulaţia în interiorul unității de învățământ.  

(5) În situaţia unor incidente violente, în cazul intrarii în unitatea de învăţământ a unor persoane aflate 

sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament agresiv ori intenţia de a deranja 

ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ sau dacă se constată prezența nejustificată a unor persoane 
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în școală sau în imediata vecinătate a acesteia, profesorul de serviciu, personalul scolii, elevii sau 

conducerea unităţii de învăţământ vor suna la: 

- Poliția Copșa Mică – 0269840142   

- Poliția Locală Copșa Mică – 0730584317  

- Serviciul 112 – după ce a fost anunțat directorul/ înlocuitorul de director 

Secțiunea 2 - Reglementarea accesului in unitatea de învăţământ 

Art. 25. 

Accesul salariaților în afara programului normal de lucru este permis numai cu aprobarea conducerii 

unității. 

Art. 26.  

Accesul elevilor 

(1) Accesul elevilor se face prin intrarea principală/intrarea elevilor (școala nr.3), securizată/păzită 

corespunzător.  

(2) Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis pe baza carnetului de elev. 

Art. 27.  

Accesul persoanelor străine 
(1) Accesul în școală al persoanelor straine (părinti/reprezentanti legali, tutori, rude, vizitatori, etc.) se 

face prin intrarea principală, numită în continuare punct de control și este permis dupa verificarea 

identității acestora de catre portar și după primirea unui ecuson, având mențiunea “VIZITATOR”.  

(2) Accesul persoanelor străine este permis numai dacă acestea posedă ordine de deplasare 

corespunzătoare sau sunt colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai salariaților. 

(3) La punctul de control se va înregistra, în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor, numele, 

prenumele, seria și numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum și ora intrării și părăsirii școlii.  

(4) După înregistrarea datelor anterior menționate, se înmânează ecusonul care atestă calitatea de 

“VIZITATOR”. Vizitatorii au obligația de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada rămânerii în 

școală și de a-l restitui la punctul de control, în momentul părăsirii școlii.  

(5) Portarul va îndruma vizitatorul până la locul stabilit de conducerea unității pentru întâlnirile 

personalului cu terți (în fața direcțiunii sau a secretariatului).  

(6) Vizitatorii au obligația să respecte reglementările interne ale școlii privitoare la accesul în unitatea 

de învățământ și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din școală. Se interzice 

accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite conform punctului 4, fără acordul directorului 

școlii. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul școlii a persoanei 

respective, de către organele abilitate și/sau interzicerea ulterioară a accesului acesteia în școală.  

(7) Accesul părinților și al persoanelor străine va fi permis în orele de consultație ale diriginților și ale 

cadrelor didactice, precum și în intervalul corespunzător audiențelor directorului și la programul de 

lucru cu publicul al secretariatului/contabilității. Pentru cazurile de forță majoră, părinții / tutorii legali 

au acces în școală numai cu aprobarea directorului. 

(8) Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta școlii este permis în următoarele cazuri:  

a) la solicitarea profesorilor diriginți/profesorilor clasei/directorului;  

b) la ședințele/consultațiile cu părinții organizate de personalul didactic din școală 

c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații școlare 

care implică relația directă a părinților / reprezentanților legali cu personalul secretariatului 

școlii, sau cu profesorul diriginte/ directorul școlii; 

d) la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun acord cu profesorii 

diriginți/profesorii clesei/ directorul școlii; 

e) la diferite evenimente publice și activități școlare /extracurriculare organizate în cadrul școlii, la 

care sunt invitați să participe părinții/ reprezentanții legali; 

f) pentru sprijinirea deplasarii elevilor cu dizabilități în și din sala de curs; 

Pentru prevederile de la art. 6, 7, personalul de pază va verifica gradul de rudenie al solicitantului cu 

elevul, cunoașterea de către solicitant a numelui complet al elevului și numele profesorului diriginte, 

prin consultarea listelor cu elevii. 
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(9) Portarul și/sau profesorul de serviciu vor intermedia legătura între persoanele străine şi diferitele 

compartimente sau persoane căutate. Părinții/reprezentanții legali ai elevilor și vizitatorii vor fi conduși, 

în incinta școlii, în mod obligatoriu, de portar și/sau de profesorul de serviciu și monitorizați de aceștia 

pe parcursul vizitei, până la părăsirea incintei școlii.  

(10) Ședințele cu părinții vor fi anunțate și incluse într-un program aprobat de conducerea școlii. În ziua 

programată pentru ședință, dirigintele are obligația să transmită, la intrarea în școală, lista cu părinții 

participanți.  

(11) Este interzisă intrarea în școală a reprezentanților presei (ziare, reviste, televiziune, radio, etc); 

aceștia pot avea acces în incinta unității de învățământ numai după ce au obținut o aprobare nemijlocită 

din partea directorului. Este interzisă filmarea, înregistrarea, fotografierea sau folosirea altor mijloace 

audio-video cu intenția de a expune elevii și/sau cadrele didactice. 

(12) Se interzice intrarea vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, 

publicații având caracter obscen sau instigator, precum și stupefiante sau bauturi alcoolice. 

(13) Este interzisă pătrunderea abuzivă şi neautorizată a persoanelor străine în curtea şcolii. 

Art. 28.  

Accesul autoturismelor 

(1) Accesul autovehiculelor in incinta unităților LTNT se face pe poarta principală. 

(2) Este permis accesul în curtea instituțiilor numai autovehiculelor care apartin personalului unitatii de 

învatamant, reprezentanților autorităților locale și de control (ex.ISJ), salvarii, pompierilor, politiei, 

salubrizarii, precum si al celor care asigură interventii operative pentru remedierea unor defectiuni ale 

retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie, etc.) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu 

produsele sau materialele contractate; in registrul de acces se vor face mentiuni referitoare la intrarea in 

unitate a acestor autovehicule (ora, marca, numar de înmatriculare, durata stationarii, scopul) si pentru 

identificarea conducatorului auto. 

(3) Este interzis accesul cu autoturismul în curtea școlii pentru elevii de la învățământul de zi.  

(4) Elevii înscriși la liceu – cursuri cu frecvență redusă, pot intra cu autoturismele în curtea școlii, după 

ora 14.00 și după ce au fost legitimați.  

Secțiunea 3 – Reguli privind paza, siguranța și securitatea în școală  

Art. 29.  

(1) Profesorul de serviciu pe şcoală se numeşte de către director (la propunerea comisiei care 

organizează serviciul pe şcoală), dintre cadrele didactice, pe baza unui grafic; durata serviciului este 

7.00-14.00, pentru schimbul de dimineaţa (schimbul I). 

(2) Obligaţia de a efectua serviciul pe scoală o au toate cadrele didactice ale școlii, încadrate cu norma 

de bază în LTNT Copșa Mică. 

(3) Neîndeplinirea atribuțiilor de profesor de serviciu se consideră abatere disciplinară 

Art. 30.  

Atribuțiile profesorului de serviciu: 

− Se prezintă la şcoală înainte de începerea programului şi pleacă după încetarea oricărei activităţi din 

schimbul respectiv; 

− Preia localurile dimineaţa de la portar/îngrijitoare cu consemnarea în provesul verbal a constatărilor 

care se impun. Operaţia se repetă la predare, când serviciul s-a terminat; 

− Asigură respectarea programului zilnic și nu permite, fără aprobarea directorului, nici o dereglare a 

programului zilei respective; 

− Ia măsuri pentru asigurarea supravegherii claselor la care profesorul absentează (fără schimbarea 

orarului şi/sau trimiterea elevilor acasă); 

− Controlează ordinea si curăţenia în sălile de clasă, pe coridoare, grupuri sanitare, curte; 

− Asigură disciplina în scoală în timpul orelor de serviciu; supravegheză direct pauzele elevilor, luând 

măsuri ca fiecare sală să fie încuiată iar elevii să staţioneze în curte, sau pe holuri, când vremea e 

nefavorabilă; 

− Ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi şi impune măsurile necesare, iar dacă este cazul 

informează conducerea liceului; 
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− Controlează respectarea regulamentelor şcolare, în special cu privire la ţinuta elevilor, fumatul, 

deplasarea pe holurile școlii, intrarea persoanelor străine; 

− Aduce la cunostinţa profesorilor și elevilor, comunicările conducerii din ziua respectivă;  

− Răspunde împreună cu personalul administrativ de stricăciunile produse în timpul serviciului pe 

coridoarele scolii, în curte si în grupurile sanitare, luând măsuri de depistare a autorilor acestora;  

− Anunţă conducerea scolii în cazuri deosebite, accidente, incendii, etc sau ameninţări de orice fel 

îndreptate împotriva securităţii persoanelor din şcoală; 

− Verifică la începutul și sfârșitul programului existenţa şi integritatea cataloagelor şi a altor documente 

păstrate în sala profesorală (registru procese verbale profesor de serviciu, registru activități 

extrașcolare, dosar absenteism, etc.); răspunde de securitatea cataloagelor; predă cheile de la cataloage 

la secretariatul scolii; 

− Nu permite intrarea în incinta şcolii a persoanelor străine care nu poartă ecuson; 

− La terminarea serviciului consemnează într-un proces verbal, exact şi concret, modul cum a decurs 

programul, toate abaterile, neregulile sesizate (după caz măsuri luate), stricăciunile constatate, 

evenimentele petrecute și menționează existența cataloagelor. 

Art. 31.  

Atribuțiile specifice ale profesorului de serviciu 

a)  Liceu: 

-profesorul de serviciu din schimbul I se prezinta la ora 6:50 la poarta de intrare a elevilor 

pentru a-i supraveghea; supravegheaza iesirea elevilor la ora 12.50 si 13.50;  

-descuie dulapurile în care se găsesc cataloagele și le încuie la terminarea programului după ce 

verifică și se asigură de prezența tuturor cataloagelor.  

-În săptămânile în care există cursuri pentru învățământul liceal frecvență redusă, profesorul de 

serviciu din schimbul I predă cataloagele profesorului de serviciu din schimbul II care la 

sfârșitul programului le va închide în dulapul special din cancelarie. 

b)  Şcolile nr.1 și nr. 3: 
-profesorul şi învăţătorul de serviciu se prezinta la ora 7:45 la poarta de intrare a elevilor pentru 

a-i supraveghea.  

-Învăţătorul supraveghează ieşirea elevilor la orele 11:50, respectiv 12:50 iar profesorul de 

serviciu supraveghează ieşirea la orele 11:50, 12:50 si 13:50;  

-deschid/închid dulapurile speciale din cancelarie în care se găsesc condica de prezenţă şi 

cataloagele. 

c)  Şcoala nr. 2: 

-fiecare învăţător îşi supraveghează clasa la intrarea şi ieşirea de la cursuri. 

 

VI. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ȘI 
STINGEREA INCENDIILOR  

 
Art. 32.  
(1) Pentru cunoasterea si respectarea regulilor privind protecţia, igiena si securitatea în muncă, 

conducerea scolii stabileste persoanele responsabile cu aceste activităţi si asigură instruirea tuturor 

persoanelor încadrate în muncă. 

(2) Instruirea personalului angajat în muncă și a elevilor cu problematica protecţiei si securităţii muncii 

se realizează prin următoarele forme: 

A. Instructajul introductiv general, care se face de către persoana responsabilă cu sănătatea si 

securitatea în muncă si la care vor participa: 

-  personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic  

 B. Instructaj periodic, care se face de 2 ori/semestru și ori de câte ori o impun modificările 

intervenite în reglementările legale si condiţiile de muncă. 
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Art. 33.  
Pentru asigurarea condiţiilor normale de igienă si de protecţia muncii, salariaţii au următoarele obligații: 

a) însusirea si respectarea normelor de protecţie a muncii stabilite; 

b) desfăsurarea activităţii în asa fel încât să nu expună pericolului sau îmbolnăvirii profesionale 

persoana proprie si celelalte persoane 

c) aducerea de îndată la cunostinţa profesorilor de serviciu, conducătorului direct sau 

conducerii scolii a defecţiunilor tehnice sau a oricăror altor situaţii care constituie pericol de 

accidente sau de îmbolnăvire, precum si cazurile în care astfel de accidente s-au produs; 

Art. 34.  
În scopul aplicării si respectării regulilor privind prevenirea si stingerea incendiilor (PSI):  

(1) Conducerea LTNT are următoarele responsabilităţi: 

a) Stabileste prin decizie responsabilităţile si modul de organizare a activităţii de PSI; 

b) Asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor prin comisia desemnată si 

verifică modul de cunoastere si capacitatea de punere în aplicare a acestora; 

c) Asigură dotările necesare pentru stingerea incendiilor si menţinerea acestora în stare 

permanentă de funcţionalitate pentru intervenţii în caz de incendiu; 

d) Asigură instruirea salariaţilor proprii și a elevilor, cu privire la normele de PSI; 

(2) Salariaţii au următoarele obligaţii: 

a) să cunoască si să respecte regulile generale PSI stabilite si sarcinile specifice fiecărui loc de 

muncă si pregătire; 

b) să nu intervină asupra mijloacelor si dotărilor destinate PSI, decât în caz de forţă majoră; 

c) să comunice imediat șefului ierrhic/ conducerii cazurile ce pot constitui pericol de incendii; 

d) la terminarea programului de lucru sau de pregătire, să ia măsuri care să înlăture orice 

pericol de incendiu; 

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE 
ANGAJAŢILOR 

Secţiunea 1 – Drepturile și obligațiile angajatorului 

Art. 35.    
(1) Angajatorul are următoarele drepturi: 

a) Să stabilească normele generale si normele specifice de organizare a activităţii si de funcţionare 

a unităţii; 

b) Să stabilească prin fisele posturilor atribuţii clare si concrete pentru fiecare angajat; 

c) Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu si în strictă conformitate cu legea si celorlalte norme 

legale în materie; 

d)  Să exercite controlul asupra modului în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu; 

e) Să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si încălcarea deontologiei profesionale si să 

stabilească măsuri potrivit normelor prevăzute de reglementările legale în vigoare si de prezentul 

regulament; 

(2) Conducerea unităţii scolare are si alte drepturi prevăzute de lege sau de normele interne. 

Art. 36.   
(1)  Angajatorul are în principal următoarele obligaţii: 

a) să asigure condiţiile necesare pentru desfăsurarea normală a activităţii în toate sectoarele; 

b) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă si 

contractele individuale de muncă; 

c) să informeze periodic salariaţii cu privire la situaţia economică si financiară a instituţiei; 

d) să gestioneze documentele de evidenţă a salariaţilor si să opereze la timp toate înscrisurile 

prevăzute de lege; 

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
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f) să asigure condiţii necesare privind protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si să 

asigure instruirea salariaţilor în aceste domenii; 

g) să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor susceptibile să afecteze 

substanțial drepturile și interesele acestora; 

h) să ia în considerare, în funcţie de posibilităţile concrete, solicitările salariaţilor pentru 

schimbarea locului sau condiţiilor de muncă, în cazuri temeinic justificate. 

(2) Conducerii îi revin și alte obligaţii, potrivit legii si altor norme juridice, precum si contractului 

colectiv de muncă. 

Secţiunea 2 – Drepturile și obligaţiile angajaţilor 

Art. 37. 

(1) Personalul unității are drepturile si obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de 

muncă, de contractele individuale de muncă si de prezentul regulament. 

(2) Personalul unității are obligaţii si răspunderi de natură profesională, materială si morală, care garantează 

desfăsurarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 

Art.38.  
(1)  Personalul de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Liceul Tehnologic “Nicolae 

Teclu” are potrivit Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, următoarele drepturi: 

a)   dreptul la salarizare pentru munca depusă 

b)   dreptul la repaus zilnic si săptămânal 

c)   dreptul la zile libere de sărbătorile legale si la concediu de odihnă anual 

d)   dreptul la egalitatea de sanse si tratament 

e)   dreptul la demnitatea în muncă 

f)   dreptul la securitatea si sănătatea în muncă 

g)   dreptul la acces la formarea profesională 

h)   dreptul la consultare si informare 

i)   dreptul la protecţie în caz de concediere 

j)   dreptul la negociere colectivă si individuală 

k)  dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat 

l)   dreptul de a participa la acţiunile colective organizate în condiţiile legii. 

 m) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Personalul de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la LTNT, are toate drepturile 

prevăzute în Codul Muncii, Legea Educației și contractul colectiv de muncă, la care se adaugă 

următoarele drepturi: 

a) Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de concediul anual conform Codului 

Muncii la care se adaugă suplimentar încă 5 zile lucrătoare prin hotărârea Comisiei Paritare, 

în baza art.29 al.(5) din Contractul colectiv de muncă. 

b) Personalul beneficiază de concediu de odihnă anual cu plată; perioada de efectuare a 

concediului de odihnă se stabilește de C.A., în funcție de interesul învățământului și a celui în 

cauză, dar cu asigurarea personalului necesar desfășurării normale a activității Angajatorului; 

c) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite (art.30 al.1. din 

Contractul colectiv de muncă) în cazul unor evenimente familiale 

d) Salariații LTNT au dreptul la un număr de zile libere/ore de învoire după cum urmează: 

- Cadrele didactice (de predare) au dreptul la 10 ore învoire/semestru, pe baza unei cereri 

scrise aprobate de director, cu condiția asigurării suplinirii de către un coleg, conform 

procedurii de învoire aprobată de CA. 

- Cadrele didactic auxiliare și personalul nedidactic au dreptul la 20 ore învoire/semestru, cu 

aprobarea directorului (personal didactic auxiliar) și a administratorului/directorului (personal 

nedidactic). 

e) Pentru motive bine-întemeiate, după depășirea numărului de ore de învoire, potrivit 

Contractului colectiv de muncă, directorul poate acorda cadrelor didactice/didactice 

auxiliare/nedidactice, cu aprobarea consiliului de administrație,  efectuarea unor zile de 

concediu fără plată. 
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Art. 39.   
(1)   Personalul didactic are următoarele drepturi și libertăţi profesionale: 

a) libertatea de a concepe activitatea profesională si realizarea obiectivelor instructiv-educative 

ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

b) dreptul de a utiliza baza materială si resursele puse la dispoziţie, în scopul realizării 

obligaţiilor profesionale; 

c) dreptul de a pune în practică ideile novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

d) dreptul de a nu fi perturbat pe timpul desfăsurării activităţii didactice, de nici o autoritate 

scolară sau publică; 

e) dreptul de a fi protejat de autorităţile responsabile cu ordinea publică, împotriva persoanei 

sau grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane si profesionale, sau care 

împiedică exercitarea drepturilor si obligaţiilor cadrului didactic; 

f) dreptul de a participa la viaţa socială si publică, în beneficiul propriu, în interesul 

învăţământului si al societăţii; 

g) dreptul de a face parte din asociaţii sau organizaţii sindicale, profesionale si culturale 

naţionale si internaţionale precum si din organizaţii politice legal constituite; 

h) libertatea de a-si exprima liber opinii profesionale în spaţiul scolar si de a întreprinde acţiuni 

în nume propriu în afara acestor spaţii, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului si 

demnitatea profesiei; 

a) dreptul de a beneficia, din fonduri bugetare, extrabugetare sau din sponsorizări, de 

acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 

ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii; 

b) dreptul de rezervare a postului didactic în cazurile si în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 40. 

(1) Personalului de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la LTNT, îi revin potrivit Codului 

Muncii, LEN, ROFUIP și contractului colectiv de muncă, următoarele obligaţii generale: 

a) să respecte programul de lucru; 

b) să semneze zilnic condica de prezență; 

c) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească întocmai si la timp atribuţiile ce îi 

revin, conform fisei postului si a dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale ierarhică; 

c)  să promoveze raporturi colegiale si comportări adecvate în cadrul relaţiilor de muncă; 

d) să nu pretindă si să nu primească de la alţi salariaţi, de la elevi sau alte persoane, avantaje pentru 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

e) să apere integritatea bunurilor din patrimoniul unităţii; 

f) să folosească utilajele, aparatura, instalaţiile si alte bunuri încredinţate, la parametrii normali si în 

condiţii de deplină siguranţă; 

g) să anunţe conducerea imediat ce apare o cauză de perturbare a cursului  normal al activităţii, în 

legatură cu observarea existenței unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de 

muncă, în vederea acționării pentru diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor 

care pun în pericol viața persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului 

h) anunțarea șefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării      

la serviciu (boală, situații fortuite) sau este în imposibilitatea de a-si exercita atribuţiile; 

i) să respecte disciplina muncii; 

j) să respecte ordinea si curăţenia la locul de muncă; 

k) să respecte cu stricteţe normele de protecţie a muncii, cele privind folosirea echipamentului de 

lucru si de protecţie, de prevenire a incendiilor sau oricăror situaţii care ar putea pune în 

primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane ori clădirile, instalaţiile, 

inventarul unităţii; 

l)  să fie fidel faţă de unitatea scolară în exercitarea atribuţiilor si în orice alte situaţii; 

m)  să nu comită si să nu incite la acte ce ar putea tulbura buna desfăsurare a activităţii în cadrul 

instituţiei; 

n să nu părăsesacă instituția în timpul programului sau înainte de încheierea acestuia; 

o) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, etc; 
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p) să nu introducă în incinta școlii băuturi alcoolice și/sau să nu consume în timpul serviciului 

băuturi alcoolice; 

r) să nu fumeze în încinta școlii; 

s) să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora 

t) să respecte integritatea fizică şi psihică a fiecărui elev și în general, a întregului personal didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic, a părinţilor sau reprezentanţilor legali, a partenerilor și 

colaboratorilor școlii; 

u)  să respecte confidenţialitatea datelor si informaţiilor clasificate astfel prin dispoziţii legale sau 

prin norme interne; 

v) să participe la evaluările periodice realizate de către Angajator; 

x) să realizeze raportarea și autoevaluarea activității profesionale, conform procedurii și criteriilor 

elaborate de conducerea Angajatorului și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; 

z) să respecte dispozițiilor cuprinse în contractele de furnizare a serviciilor medicale și în orice alte 

contracte în care salariații au atribuții de realizare a unor activități; 

w)  să răspundă disciplinar si patrimonial pentru abaterile săvârsite sau pagubele produse unităţii 

scolare, din vina si în legătură cu activitatea sa;  

Art. 41.   
Fără a se impune prescripţii speciale sau obligatorii, salariaţii LTNT trebuie să aibă în timpul 

programului si în spaţiul de desfăsurare a activităţilor o ţinută decentă, care să reflecte respectul faţă de 

poziţia profesională în instituţia în care îsi desfăsoară activitatea. 

Art. 42.  

(1) În caz de îmbolnăvire, salariaţii sunt obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp secretariatul sau 

directorul, în legătură cu boala survenită si numărul de zile în care va absenta de la serviciu, pentru a se 

putea lua măsuri de suplinire sau de redistribuire a atribuţiilor. 

(2) La revenirea la locul de muncă / în cel mai scurt timp (pentru concedii medicale prelungite), 

salariatul aflat în situaţia prevăzută la al.(1) este obligat să depună/să transmită certificatul de boală 

pentru zilele cât a absentat/absentează de la serviciu în vederea calculării si plăţii drepturilor bănesti 

prevăzute de lege. 

Art. 43.  

Eventualele reclamații ale părinților/elevilor vor fi aduse la cunoștința angajatului (cadru didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic) de către director, de regula într-o discuție între director și persoana în 

cauză, purtată în prezența liderului sindical. La sesizări repetate ale părinților situația va fi adusă la 

cunoștința Consiliului de administrație. 

Art. 44. 

Obligaţii şi responsabilităţi ale cadrelor didactice:  

(1) Cadrele didactice trebuie să cunoscă şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de profesori 

(conform fișei postului, ROFUIP, LEN, RI) și profesori de serviciu (conform prezentului RI). 

(2) Personalul didactic are obligația de a se pregăti pendru activitatea didactică zilnică și să facă dovada 

acesteia prin prezentarea planurilor sau schițelor lecției, testelor și baremelor de corectare, fișe de lucru, 

altor materiale. 

(3) Cadrele didactice au obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu 

specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare.  

(4)  a) Semnarea zilnică a condicii de prezenţă este obligatorie, indicându-se subiectul lecţiei respective. 

b) Eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate în condică numai de către 

  director, care va opera în condică cu cerneală roşie;  

(5) Până la sfârșitul primei săptămâni din semestru, fiecare cadru didactic va prezenta conducerii 

liceului planificările calendaristice inclusiv planificarea pentru orele de dirigenţie.  

    a) Planificarea va respecta conținutul programelor școlare în vigoare. 

    b) Planificarea va respecta indicațiile metodologice/rubricatura indicată de MENCS/ISJ/comisiile 

metodice județene. 

(6) Orice învoire a cadrelor didactice se face prin înlocuirea cu un alt cadru didactic, care să asigure 

desfășurarea orele pe perioada respectivă. Înlocuirea se face cu acordul directorului pe baza unei cereri 

scrise şi se anunţă cel târziu cu o zi înainte. În caz de boală se comunică situaţia serviciului secretariat şi 

se prezintă certificatul medical în cel mai scurt timp cu putinţă.  
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(7) Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în planificările calendaristice și orar cu 

respectarea orelor de începere şi de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte 

ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie, etc) se cere acordul conducerii liceului. 

(8) Intrarea la clasă se face imediat ce a sunat. 

(9) Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri excepţionale 

sau dacă este anunţat în prealabil de directorul liceului.  

(10) Profesorul trebuie să manifeste maximă responsabilitate pentru supravegherea, păstrarea și 

completarea documentelor școlare (catalogul). 

(11) Profesorul are obligaţia de a respecta următoarele regulile pentru asigurarea calității procesului 

instructiv-educativ: 

a) Verificarea prezenţei elevilor și trecerea absenţelor în catalog la începutul fiecărei ore (pentru 

orele din zilelor de practică / laborator, trecerea absenţelor elevilor se face cel târziu la sfârşitul 

ultimei ore cu profesorul/maistrul în cauză) şi respectarea procedurii de motivare a absenţelor 

(absențele se motivează numai de diriginte, în baza adeverinelor medicale, cererilor părinților, 

etc.) 

b) Evaluarea obiectivă a elevilor în acord cu standardele curriculare și în concordanță cu 

bareme/criterii explicate clar și concis elevilor;  

c) Sprijinirea procesului de autoevaluare al elevilor (comunicarea obiectivelor lecției, criteriilor de 

evaluare) 

d) Trecerea notelor în carnetul elevilor în timpul orei de curs în care a avut loc evaluarea, după 

comunicarea şi justificarea acestora. 

e) Comunicarea şi justificarea rezultatelor obținute la evaluările scrise în termen de maxim 10 zile 

de la susţinerea testului şi a tezelor cu cel puţin 15 zile înainte de încheierea semestrului. 

(12) În relația profesor-elevi, cadrul didactic trebuie să rezolve orice situație conflictuală în relațiile 

interpersonale cadru didactic-elev, prin dialog. În cazul nesoluționării, pentru mediere se va adresa 

profesorului diriginte și apoi directorului instituției. 

(13) În timpul orelor/programului școlar cadrului didactic îi sunt interzise activitățile care pot leza 

demnitatea și personalitatea elevului : 

a) discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen  

b) discuţiile cu tematică politică şi religioasă în scop de propagandă 

c) afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice (agresivitate verbala/ 

cuvinte denigratoare etc.) 

d) comportamente ce conţin ameninţări cu privire la integritatea fizică (pedepse corporale / 

agresiune fizica) 

e) discriminarea sexuală, etnică şi religioasă sau pe criterii de rezidenţă (ex: urban - rural) 

f) expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire la 

situaţia familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi familiei sale, ce pot genera o 

imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea şcolară sau pot 

genera tratamente discriminatorii şi umilitoare 

(14) În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris sau verbal, 

abaterea profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se impun, va 

înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului Clasei sau Consiliului Profesoral al liceului, situaţie ce 

va fi analizată în Comisia de disciplină a şcolii.  

(15) Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un număr mare de 

absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă.  

(16) Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a ROFUIP, LEN, Statutul Elevului, ROF. 

(17) Cadrele didactice au obligația să studieze și să cunoască legislația actualizată specifică domeniului 

educațional. Necunoașterea nu exonerează în cazul producerii unor încălcări a acesteia. 

(18) Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliul Profesoral şi la şedinţele 

Consiliului Clasei. 

(19) Personalul didactic de predare trebuie sa păstreze confidenţialitatea discuţiilor din consiliul 

profesoral / de administraţie / comisii metodice. 

(20) Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe 

tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice. 
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(21) Cadrele didactice au obligația de a evita discuţiile, comportamentele jignitoare, ofensatoare la 

adresa altor angajaţi, realizate în cadru public (şcolar), situaţia gravă reprezentând-o manifestarea 

acestora în prezenţa elevilor. 

(22) Profesorii trebuie sa aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

(23) Cadrele didactice trebuie să informeze, în regim de urgenţă conducerea unităţii de învăţământ, 

asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze desfășurarea normală a procesului instructiv-

educativ; 

(24) Cadrele didactice au obligația să aducă la cunoștința conducerii unității orice evenimentele care 

afectează ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau 

în imediata apropiere a acesteia.  

(25) Cadrele didactice au obligația de a efectua serviciul pe școală conform graficului. 

(26) Personalului didactic de predare îi este interzis:  

a) să părăsească sala de clasa/sala de desfăşurare a activităţii/sala sau terenul de sport, în timpul 

desfăşurării activităţilor didactice;  

b) să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice;  

c) să elimine elevii din clasa / sala de desfăşurare a activităţii;  

d) să trimită elevii în sala profesorală după cataloage; 

e) să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale;  

f) să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte;  

g) sa vicieze ora de curs/activitatea didactica cu discuţii care nu se refera la tematica orei/ activității 

didactice 

h) să noteze elevul la disciplina pe care o predă în funcţie de comportamentul acestuia. Un 

comportament ce contravine regulamentului va fi sancţionat prin scăderea notei la purtare;  

i) să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui 

tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/ reprezentanţii legali ai acestora 

j) să utilizeze munca fizică sau intelectuală a elevilor în scop personal sau în folosul şcolii, prin 

constrângeri de orice fel, împotriva voinţei acestora (inclusiv în contextul unei sancţiuni de 

eliminare), sau în baza unor promisiuni de tratament preferenţial (exercitarea unei influenţe 

asupra unei autorităţi didactice sau alte facilităţi) 

k) să expună elevilor informaţii sau interpretări tendenţioase legate de aspecte din viaţa privată sau 

profesională a unui profesor (sau alt angajat al unităţii), sau cu privire la personalitatea acestuia, 

în orice spaţiu din perimetrul şcolii 

l) să rămână indiferent la manifestările de indisciplină ale elevilor 

m) să fumeze în incinta școlii  

n) să consume băuturi alcoolice în timpul programului sau să se prezinte la școală sub influența 

băuturilor acloolice. 

Art. 45. 

Atribuţiile serviciului secretariat reglementate prin art.81-83 din ROFUIP la care se adaugă:  

(1) Secretariatul funcţionează potrivit unui program de lucru aprobat de director;  

(2) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului liceului;  

(3) Secretariatul asigură transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

 a) înregistrează la primire corespondența în registrul de intrări-ieșiri, o prezintă directorului și o 

distribuie în funcție de rezoluția acestuia compartimentelor/persoanelor indicate. 

 b) comunică personalului/elevilor deciziile, comunicările conducerii școlii. 

 c) transmite comunicări/informații exacte și la timp, în exteriorul unității, conform solicitărilor 

ISJ, altor autorități. 

(4) Întocmește lunar lista burselor și a ajutoarelor financiare de care beneficiază elevii. 

(5) Vizează carnetele de elevi prin intermediul diriginților. 

(6) Secretarul se ocupă de arhivarea tuturor documentelor școlare. 

Art. 46.  

Atribuţiile serviciului contabilitate reglementate prin art.84-88 din ROFUIP la care se adaugă:  
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(1 (2) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate 

expres în acte normative/fișa postului;  

(3)  Până în a 3-a zi a fiecărei luni efectuează plata decontului cuvenit pentru navetă personalului 

didactic și didactic auxiliar în baza procedurii aprobate de CA. 

Art. 47.  

Atribuţiile administratorului reglementate prin art. 89-94 din ROFUIP la care se adaugă:  

(1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului liceului;  

(2) Administratorul răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ 

(3) Administratorul are în subordine și coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere 

şi curăţenie (portari, muncitori, îngrijitoare);  

(4) Gestionează întregul inventar mobil şi imobil al liceului; toate bunurile mobile și imobile ale unității 

se trec în registrul inventar şi în evidenţele contabile.  

(5) La începutul anului școlar predă responsabilului de sală/laborator, etc. inventarul aferent pe bază de 

proces verbal, iar la încetarea cursurilor preia acest inventar. 

(6) Stabilește programul și sectoarele de lucru pentru personalul de îngrijire, muncitori și portari, 

potrivit nevoilor unităţii de învăţământ și le înaintează spre aprobare directorului;  

(7) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare unităţii. 

(8) Administratorul are obligația de a consulta zilnic registrele de consemnare a daunelor/stricăciunilor 

din școală (din școală și de la poartă) precum și procesul verbal al profesorului de serviciu și de a lua 

măsurile necesare remedierii defecțiunilor semnalate. 

Art. 48.  
(1) Informaticianul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Atribuţiile informaticianului sunt cuprinse în fisele posturilor. 

(3) Informaticianul are obligația de a semnala conducerii problemele existente în sectorul de care 

răspunde prin fișa postului și de a solicita prin referate de necesitate materiale pentru remedierea lor.  

Art. 49.  
(1) Laborantul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Atribuţiile laborantului sunt cuprinse în fisele posturilor. 

(3) Laborantul are obligația de a semnala conducerii problemele/defectele existente în sectorul de care 

răspunde conform fișei postului și de a solicita în baza adreselor/referatelor de necesitate remedierea lor.  

Art. 50.  

Atribuţiile personalului de îngrijire:  

(1) Personalul de îngrijire este direct subordonat administratului liceului şi răspunde de asigurarea 

curăţeniei pentru spaţiul repartizat;  

(2) Sarcinile îngrijitoarelor sunt prevăzute în fişa postului;  

(3) Personalul de îngrijire îndeplineşte si alte sarcini date de director (curierat, pază, etc.) 

(4) Au obligația de a consemna zilnic în registrul de daune/stricăciuni interioare neregulule constatate pe 

perioada efectuării serviciului. 

Art. 51.  

Atributiile muncitorilor și portarilor  

(1) Sarcinile muncitorilor și portarilor sunt cele prevăzute în fişa postului.  

(2) Muncitorii și portarii îndeplinesc sarcinile trasate de administratorul/directorul școlii. 

(3) Muncitorii și portarii care efectuează serviciul în poartă au obligația de a consemna zilnic 

defectele/stricăciunile constatate în perimetrul curții școlii, exteriorul clădirilor, etc. în registrul de 

stricăciuni existent la poartă. 

(4) Persoanele (portari, muncitori, îngrijitoare) care efectuează serviciul la poartă au obligația de a 

respecta regulile de acces în școală pentru asigurarea siguranței și securității elevilor și întreg 

personalului unității. 

(5) Muncitorii și portarii sunt subordonați administratorului liceului, care întocmeşte graficul lunar de 

serviciu, avizat de director.  
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VIII. REGULI PRIVIND SOLUŢIONAREA PETIȚIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art.52.  

(1) Angajatorul respectă si garantează dreptul constituţional de petiţionare a salariaţilor si elevilor. 

(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers individual, scris 

si semnat, adresat conducerii, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere sau o reclamaţie. 

Art.53.  
(1) Petiţiile adresate conducerii vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a corespondenţei, de îndată ce 

sunt primite, si se va înmâna petentului dovada primirii si înregistrării petiţiei. 

(2) De primirea si înregistrarea petiţiilor răspunde secretarul scolii,  iar de soluţionarea în termenul 

prevăzut de lege, conducerea unităţii. 

(3) În funcţie de obiectul petiţiei, conducerea va desemna  persoana competentă să cerceteze si să 

propună măsuri de soluţionare a acestora sau va înainta petiţia forurilor superioare. 

(4) Petiţiile anonime si cele care nu au datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare si 

vor fi clasate. 

Art.54.  
(1) Persoanele care au primit spre cercetare si rezolvare petiţii, au obligaţia să analizeze temeinic 

conţinutul acestora, să verifice veridicitatea susţinerilor si legalitatea solicitărilor, si să întocmească un 

referat cu cele constatate si cu propuneri de soluţionare. 

(2) Pe baza constatărilor, persoana însărcinată cu verificarea si soluţionarea, va prezenta conducerii 

propuneri privind  răspunsul ce urmează a fi înaintat petentului, motivat din punct de vedere al normelor 

legale în domeniu. 

(3) Procedura de primire, înregistrare, cercetare si comunicare a răspunsului trebuie să se încadreze în 

termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.27/30.01.2002. 

(4) În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai amănunțită, 

reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.  

(5) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeasi problemă, acestea se 

vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate petiţiile. 

(6) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost adresată si de 

persoana care a întocmit referatul de cercetare. 

Art.55.  
(1) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea si soluţionarea petiţiilor 

constituie abateri disciplinare: 

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 

b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal si a normelor 

prezentului regulament; 

c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării fără a fi înregistrată si fără a 

fi repartizată, potrivit art.33 din prezentul regulament. 

(2) Abaterile prevăzute la al.(1) se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în prezentul 

regulament. 

Art. 56. 

(1) Conflictele de muncă se soluționează potrivit prevederilor Legii nr.62/2011. 

(2) Salariații și Angajatorul au obligația să încerce să soluționeze conflictele de muncă prin înțelegere, 

acord comun sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare. 
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IX. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
Art. 57. Angajarea personalului Angajatorului se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 

Codul muncii și ale actelor normative în vigoare. 

Art. 58.  

(1) În baza consimțământului părților, se vor încheia, în formă scrisă, contracte individuale de muncă, 

care vor conține clauze privind: 

a) identitatea părților; 

b) locul / locurile de muncă  

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte 

normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; 

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, 

durata acestora; 

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia; 

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea 

plății salariului la care salariatul are dreptul; 

l) durata normală a muncii, exprimata în ore/zi si ore/săptămână; 

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; 

n) durata perioadei de probă; 

o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de 

mobilitate, clauza de confidențialitate). 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a 

informa persoana care solicită angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care 

intenționeaza să le înscrie în contract sau să le modifice. 

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale în timpul executării contractului individual de 

muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la 

data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod 

expres de lege. 

Art. 59. 

(1) Contractul individual de muncă se poate modifica în condițiile prevăzute de art. 41-48 din Legea nr. 

53/2003 Codul muncii, prin delegare, detașare sau modificarea temporară a locului și felului muncii, 

fără consimțământul salariatului. 

(2) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre urmtoarele elemente: durata 

contractului, locul muncii, felul muncii, condițiile de muncă, salariul, timpul de muncă și de odihnă. 

(3) Modificarea contractului individual de muncă se realizează numai prin acordul părților, modificarea 

unilaterală fiind posibilă numai în cazurile și in condițiile prevăzute de lege. 

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizatie 

de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(5) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de către angajatorul la care s-a dispus detașarea. 

Pe durata detașării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la 

angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. 

(6) Drepturile bănești ale salariaților pe perioada delegării și detașării în altă localitate se stabilesc în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art. 60.  

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin 

actul unilateral al uneia dintre părți, în condițiile prevăzute de art. 49-54 din Legea nr. 53/2003 Codul 

muncii. 
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(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 

salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute 

la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte 

individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel. 

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, 

pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat. 

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare 

de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 

Art. 61. 

(1) Contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părților, la data 

convenită de acestea și ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile 

limitativ prevăzute de lege. 

(2) Beneficiază de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucrătoare persoanele concediate pentru 

următoarele motive: 

a) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizica și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își 

îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

b) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; 

c) pentru motive care nu țin de persoana salariatului, determinate de desființarea locului de 

muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice 

sau a reorganizării activității; 

d) pentru motive care nu țin de persoana salariatului, în cadrul concedierii individuale sau 

colective. 

(3) Concedierea se stabilește prin dispoziția scrisă a conducerii Angajatorului, cu respectarea condițiilor 

de formă și de procedură prevăzute de lege. 

(4) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și își produce efectele de la data comunicării. 

Art. 62.  

(1) În cazul încetării contractului individual de muncă ca urmare a voinței unilaterale a salariatului, 

termenul de preaviz este de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție și de 45 de zile 

lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. 

(2) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. 

(3) În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de 

preaviz va fi suspendat corespunzător. 

(4) În cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz 

sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. 

(5) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

contractul individual de muncă. 

Secțiunea 1. Organizarea timpului de muncă 

Art. 63.  

(1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de 

muncă. 

(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 

de 40 de ore pe săptămână. 

(3) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp 

de 5 zile, cu două zile de repaus. 

(4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 

suplimentare. 

(5) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea 

salariaților. 

(6)Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. 
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(7)Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea dispozițiilor art. 112 și 114 

din Codul muncii. 

Art. 64.  

(1) Angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și va supune controlului 

inspecției muncii această evidență ori de cate ori este solicitat. 

(2) Salariații au obligația de a semna condica de prezență la începerea și la sfârșitul programului de 

lucru. 

(3) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe baza de învoire din partea conducerii 

școlii. În condica de prezență vor mai fi menționate recuperările precum și situațiile de concediu de 

odihnă, concediu medical și delegație. 

Art. 65.  

Comunicarea internă  

Pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a drepturilor şi obligaţiilor tuturor 

categoriilor de salariaţi din şcoală, ce decurg din actele normative în vigoare, se instituie sistemul 

propriu de comunicare internă, astfel:  

(1) Pentru personalul didactic de predare și auxiliar prin: 

a) avizierul și tabla de comunicări din sala profesorală;  

b) comunicare electronică folosind adresele de e-mail transmise conducerii şcolii sub semnătură; 

c) prin accesarea site-ul propriu al şcolii www.gsnicolaeteclu.ro. pentru informații generale și 

secţiunea www.gsnicolaeteclu.ro/comunicari pentru comunicări adresate cadrelor didactice 

(comunicări săptămânale, cerințe punctuale, etc); 

d) prin intermediul şedinţelor şi al unor întruniri, în pauze;  

e) comunicare directă/note de serviciu. 

(2) Pentru personalul administrativ şi de îngrijire al şcolii, prin şedinţe operative de lucru săptămânale 

şi/sau lunare, consemnate de către administratorul şcolii într-un registru;   

(3) Circuitul documentelor: 

a) Toată corespondența, documentele, înscrisurile intrate în școală, se înregistrează la secretariat, 

sunt prezentate directorului și distribuite în funcție de rezoluția acestuia 

compartimentelor/persoanelor indicate, de către secretar. 

b) Este interzisă circulația în școală a documentelor provenite din exterior neînregistrate. 

 

Secțiunea 2. Timpul de odihnă și alte concedii 

Art. 66.  

(1) Salariații au dreptul la concediu de odihnă anual plătit. 

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual la cadrele didactice este stabilită la 62 zile lucrătoare 

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse în durata 

concediului de odihnă anual. 

(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și 

cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea 

copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

(5) În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc 

maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de 

odihnă anual, acesta se intrerupe, urmând ca salariiatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a 

încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire 

a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 

Art. 67. 

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de 

odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, 

angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioada de 18 luni începând cu 

anul urmator celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. 

http://www.gsnicolaeteclu.ro./
http://www.gsnicolaeteclu.ro/comunicari
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(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale, 

stabilite de angajator cu consultarea reprezentanților Sindicatului pentru programările colective, ori cu 

consultarea salariatului, pentru programările individuale. 

(4) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească 

programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare 

de concediu neintrerupt. 

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă. 

Art. 68. 

(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, cu obligația de a suporta toate 

cheltuielile salariatului, necesare în vederea revenirii la locul de muncă. 

Art. 69.  

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la Zile libere plătite, care nu se 

includ în durata concediului de odihnă. 

(2) Salariații au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte 

situații, dupa cum urmează: 

a) căsătoria salariatului 5 zile;  

b) căsătoria unui copil 2 zile; 

c) nașterea unui copil 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură; 

d) decesul soțului, copilului, părinților, socrilor 3 zile; 

e) decesul bunicilor, fraților, surorilor 1 zi. 

(3) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concediu fără plată de maximum 90 

de zile cu aprobarea conducerii unității și cu rezervarea postului în condițiile dispozițiilor legale în 

vigoare. 

Art. 70.  

(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. 

(2) În cazul unor lucrări urgente, a caror executare imediată este necesară pentru organizarea unor 

măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau 

pentru înlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau 

clădirilor unității, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea 

executării acestor lucrări. 

(3) Compensațiile acordate salariaților pentru modificarea/suspendarea repausului săptămânal sunt 

potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

Art. 71.  

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  

   •1 și 2 ianuarie; 

   •24 ianuarie 

•prima și a doua zi de Paști;  

•1 mai 

•prima și a doua zi de Rusalii; 

•1 iunie 

•15 august Adormirea Maicii Domnului; 

•30 Noiembrie Sfântul Apostol Andrei cel Întai Chemat, Ocrotitorul României; •1 decembrie; 

•prima și a doua zi de Craciun; 

•2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 

Art. 72. 

(1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, pentru formare 

profesională. 

(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada 

formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa. 
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(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia 

desfășurarea activității. 

(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu 

cel puțin o luna înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de 

formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare 

profesională. 

(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul 

unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru 

susținerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu 

respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 
 

Secțiunea 3. Salarizarea 

Art. 73.  

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de 

muncă și cuprinSe salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. 

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un 

salariu exprimat în bani, care se stabilește cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, prin negocieri 

colective și individuale. 

(3) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub 

salariul de baza minim brut orar pe țară. 

(4) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență naționala, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenența ori activitate 

sindicală. 

(5) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 

confidențialității. 

Art. 74.  

(1) Salariul se plătește în bani o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă. 

(2) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente 

justificative care demonstrează efectuarea plății către salariat. 

(3) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în 

ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia, altor moștenitori, în 

condițiile dreptului comun. 

Art. 75. 

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. 

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului 

este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă 

și irevocabilă. 

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; 

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; 

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;  

d) acoperirea altor datorii. 

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși in fiecare lună jumătate din salariul net. 
 

X. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII  
 

Art. 76.  

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 

disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. 
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(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 

săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, RI, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

Art. 77.  

Sunt interzise: 

a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de 

băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de serviciu sau care 

perturbă activitatea altor salariați; 

b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată; 

c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese 

decât cele ale Angajatorului; 

d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Angajatorului; 

e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparținând acesteia, 

fără acordul conducerii Angajatorului; 

f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau de uz comun, precum și deteriorarea 

funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări 

necorespunzătoare; 

g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștință pe orice cale sau copierea pentru alții, fără 

aprobarea conducerii, a unor documente sau informații privind activitatea Angajatorului sau a 

datelor specificate în fișele sau dosarele personale ale angajaților; 

h) efectuarea de mențiuni, ștersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de 

prezență; 

i) atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați, față de managementul unității (conduita 

necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea și vătămarea integrității corporale sau a 

sănătății); 

j) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța Angajatorului, a propriei persoane sau 

a colegilor; 

k) manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului; 

l) folosirea în scopuri personale a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii prime ale 

Angajatorului; 

m) organizarea de întruniri în perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii; 

n) introducerea, răspândirea sau afișarea în interiorul instituției a unor anunțuri, afișe, documente 

etc. fără aprobarea conducerii Angajatorului. 

Art. 78. 

(1) Încălcarea cu vinovație de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de 

comportare în unitate constituie abatere disciplinară. 

(2) Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovație de catre salariați a 

obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de serviciu stabilite în 

contractele individuale de muncă, în fișa postului, în RI sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori 

de ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Secțiunea 1. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile 

Art. 79.  
(1) Abaterea disciplinară este, potrivit art.263, al.(2) din Codul Muncii, „o faptă în legătură cu munca si 

care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârsită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 

normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, ordinele si dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici” 

(2) Conducerea Angajatorului dispune de prerogativele legale de a stabili si a sancţiona abaterile 

disciplinare potrivit Legii Educației, Codului Muncii si prezentului regulament. 

Art. 80.  

(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârsite de salariaţi, cu vinovăţie: 

a) absenţe nemotivate sau întârzieri repetate de la serviciu; 
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b) părăsirea locului de muncă, înainte de terminarea programului, fără aprobarea directorului; 

c) întârzieri repetate si neglijenţă în efectuarea lucrărilor, precum si executarea acestora la un nivel 

calitativ necorespunzător; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu; 

e) atitudini ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor în unitatea scolară sau în timpul 

desfăsurării activităţilor extracurriculare, faţă de colegii de muncă, faţă de conducerea unităţii 

sau faţă de elevi; 

f) exprimarea unor opinii sau desfăsurarea în timpul programului a unor activităţi cu caracter 

politic; 

g) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor petiţii în afara cadrului legal; 

h) nerespectarea secretului profesional, precum si a confidenţialităţii datelor si informaţiilor care au 

acest caracter; 

i) prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea unor astfel de 

băuturi în incintele unităţii. 

(2) De asemenea, constituie abateri disciplinare si încălcarea celorlalte norme concrete privind 

disciplina muncii în instituţie sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite în prezentul RI. 

Art.81.  
(1) Personalul didactic de predare, auxiliar si cel de conducere, răspund disciplinar pentru încălcarea 

îndatoririlor ce le revin, potrivit contractului individual de muncă, precum si pentru încălcarea normelor 

de comportare care dăunează interesului învăţământului si prestigiului instituţiei. 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic sunt cele prevăzute în Legea 

Educației, respectiv: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare si control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare, ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare si de 

control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare si de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(4) Procedura de constatare si aplicare a sancţiunilor prevăzute la al.(2) este cea stabilită  de Legea 

Educației. 

Art.82.  
(1) Pentru abateri disciplinare personalului nedidactic i se pot aplica sancţiunile prevăzute de art.264, 

al.(1) din Codul Muncii, după cum urmează: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile 

lucrătoare; 

c) retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăsi 60 zile; 

d) reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) reducerea salariului si/sau, după caz, si a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni 

cu 5-10%; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

(2) Pentru aceeasi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură, nu poate fi dispusă fără efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile. 

Art.83. 

(1) Definirea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament este următoarea: 

A. Avertisment scris – constă în atenţionarea scrisă a salariatului care a comis o abatere de mai 

mică gravitate, cu privire la abaterea săvârsită si punerea în vedere că în cazul săvârsirii de noi 

abateri va fi aplicată o sancţiune mai gravă. 
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B. Suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile 

lucrătoare, constituie sancţiunea care se aplică salariatului în cazul repetării abaterilor sau 

săvârsirea cu intenţie a unei abateri mai grave. Contractul individual de muncă se suspendă din 

iniţiativa Angajatorului, iar pe perioada de suspendare salariatul nu beneficiază de drepturile 

prevăzute în contract. 

C. Retrogradarea din funcţie reprezintă sancţiunea aplicabilă salariatului care nu este la prima 

abatere si săvârseste cu intenţie o faptă sau fapte ce prejudiciază ordinea si activitatea instituţiei. 

D. Reducerea salariului cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni se aplică salariatului care a săvârsit 

abateri grave si repetate, pentru care a mai fost sancţionat, si care au produs prejudicii materiale 

sau au afectat grav imaginea Angajatorului. 

Fiind penultima sancţiune înainte de desfacerea disciplinară a contractului de muncă, aplicarea 

acestei sancţiuni se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii 

persoanei care a fost sancţionată. 

E. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancţiunea maximă, ce 

poate fi aplicată atât pentru săvârsirea cu intenţie a unei abateri deosebit de grave, cât si pentru 

încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului, de natură a perturba grav ordinea si activitatea. La  

constatarea abaterii grave sau abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii, 

concedierea salariatului este dispusă în condiţiile art.61, lit.a din Codul Muncii. 

(2) Sancţiunile prevăzute în prezentul RI se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsită 

de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurarea în care fapta a fost săvârsită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat. 

Art. 84.  
Se stabileste procedura constatării si sancţionării abaterilor disciplinare a personalului didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic a Angajatorului după cum urmează: 

1. Conducerea unităţii constată săvârsirea abaterii disciplinare si întocmeste un raport prin care 

sesizează comisia de disciplină (pentru personalul didactic si didactic auxiliar sau cea pentru 

personalul nedidactic), numită si aprobată de consiliul de administrație. 

2. Comisia împuternicită să efectueze procedura disciplinară va/vor convoca cu 48 ore înainte, în scris 

salariatul asupra căruia se efectuează cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul 

întrevederii. 

3. La data stabilită la pct.2, comisia împuternicită cu procedura disciplinară prealabilă va prezenta 

salariatului faptele de care este acuzat si îi va solicita să-si prezinte verbal si în scris susţinerile si 

apărările. În tot timpul cercetării prealabile, reprezentantul sindicatului va putea face intervenţii 

pentru clarificarea tuturor aspectelor si pentru apărarea drepturilor salariatului în cauză. 

4. Desfăsurarea procedurii de cercetare prealabilă va fi consemnată într-un raport pe care persoana 

împuternicită îl întocmeste si în care vor fi cuprinse procedura parcursă, susţinerile salariatului, 

intervenţiile reprezentantului sindicatului, concluziile la care s-a ajuns. 

5. Raportul prevăzut la pct.4, însoţit de nota explicativă si susţinerile scrise ale salariatului, vor fi 

prezentate consiliului de administrație în vederea stabilirii sancţiunii; 

6. Directorul emite decizia de sancţionare, în cel mult 30 zile calendaristice de la data luării la 

cunostinţă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii 

faptei; 

7. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia de stabilire a sancţiunii se va cuprinde în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, din contractul colectiv de muncă, ce au fost 

încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care în condiţiile prevăzute la art.267, al.(3) din 

Codul Muncii nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea; 
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e) termenul în care decizia de aplicare a sancţiunii poate fi contestat si instanţa competentă la care 

sancţiunea poate fi contestată. 

8. Decizia de aplicare a sancţiunii se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă salariatului cu semnătură de 

primire, iar în caz de refuz al primirii se trimite prin scrisoare recomandată la domiciliul sau resedinţa 

comunicată de acesta. 

9. Împotriva sancţiunii aplicate persoana în cauză poate face plângere la conducătorul instituţiei sau 

forurilor ierarhice superioare. In situaţia în care nu este mulţumit de răspunsul primit, cel în cauză se 

poate adresa instanţei de judecată. Procedura prevăzută la prezentul alineat trebuie realizată în termen de 

30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. 

Art.85.  
Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea disciplinară prealabilă, fără un motiv obiectiv, cât 

si refuzul salariatului de a formula si susţine apărările în favoarea sa, dă dreptul conducerii de a aplica 

sancţiunea numai pe baza propunerilor comisiei împuternicite să efectueze procedura disciplinară, fără 

cercetarea disciplinară prealabilă. 

Art. 86.  

Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se 

aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin 

decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Art. 87.  

Salariaţii care îsi îndeplinesc sarcinile pot primi conform dispoziţiilor legale, recompense: 

- consemnarea în dosarul personal 

- orele suplimentare prestate la cererea conducerii unităţii se vor compensa cu timp liber corespunzător 

de comun acord cu salariatul 

- aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum si 

pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

 

XI. REGULI ȘI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 
SALARIAȚILOR 
 

Art. 88.  

La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii: responsabilitatile postului; calitatea lucrărilor; 

volumul activității desfășurate; conditiile concrete în care se desfășoară munca; rezultatele obtinute; 

cunoștințe și experiență; pregătirea profesională; vechimea; complexitatea, creativitatea și diversitatea 

activităților; participarea la cursurile de formare profesională; contacte și comunicare; aptitudini 

organizatorice; disponibilitate pentru lucrul în echipă; operativitate în desfășurarea activităților; 

fidelitate în raport cu unitatea; colegialitate, corectitudine în raporturile de muncă. 

Art. 89.  

Angajatorul are obligația de aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, corect și nediscriminatoriu, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. 

Art. 90.  

Comisia de evaluare este alcatuită din șefii de comisii metodice, consiliul de administrație, director. 

Art. 91.  

(1) Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea de fișe de evaluare. 

(2) Rezultatele evaluării vor fi exprimate prin punctaje și calificative. 

(3) Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în vederea:  

-selecției salariaților în vederea promovării; 

-selecției salariaților prealabil operării unei concedieri colective; 

-selecției salariaților corespunzători profesional. 
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DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 92. 

(1) Prezentul Regulament Intern are la bază prevederile legislației în vigoare. 

(2) Regulamentul Intern se completează cu dispozițiile cuprinse în Codul muncii și în celelalte acte 

normative în vigoare. 

Art. 93. 

(1) Regulamentul Intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la 

organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele Angajatorului o impun. 

(2) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentanților Sindicatelor. 

Art. 94. 

Salariații sunt obligați să cunoască și să își însușească prevederile prezentului Regulament Intern. 

Art. 95. 

(1) Prezentul Regulamentul Intern intră în vigoare în termen de 3 zile de la aprobarea în Consiliul de 

administrație și aducerea la cunostinţă publică, prin afisare la sediul Angajatorului. 

(2) Directorul (pentru personalul didactic auxiliar), responsabilii comisiilor metodice (pentru personalul 

didactic) și administratorul (pentru personalul nedidactic) au obligaţia să-l aducă la cunostinţa tuturor 

salariaţilor, prin luare de semnătură, până la intrarea în vigoare. 

(3) Tabelele cu semnăturile tuturor salariaţilor, privind luarea la cunostinţă a conţinutului 

regulamentului intern, se vor depune la compartimentul secretariat al Angajatorului. 

(4) Pentru angajaţii care lipsesc/ noii angajați aducerea la cunostinţă a regulamentului intern se va face 

în prima zi de la reluarea activităţii/ începerea activității. 

 

 

REPREZENTANT LEGAL ANGAJATOR,   REPREZENTANȚI SINDICATE, 

 

 

 

 


