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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei
României, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Codul muncii aprobat prin legea 53/2003 cu
modificările și completările ulteriare și Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/ 31.08.2016.
Art. 2 Actualul Regulament de ordine internă intră în vigoare după aprobarea în Consiliul
de administraţie.
Art. 3 Acest regulament se aplică în incinta şcolii şi în spaţiile anexe (sala de sport, curte,
alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal
nedidactic sau pentru alte persoane care vizitează şcoala.
Art.4 Regulamentul de de organizare și funcționare oferă cadru organizatoric, potrivit
Constituţiei şi Legii Educaţiei Naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex,
rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

CAPITOLUL II
REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
ÎN CADRUL UNITĂȚII
1. Reguli generale
Art. 5. (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) În cadrul propriilor responsabilități, 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 punerea în aplicare a organizării
protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale
de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
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;
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. 6. (1) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de
muncă și boli profesionale, în condițiile legii.
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(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul securității și
sănătății în muncă.
(3) Modalitățile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanții sindicatului școlii;
(4) Instruirea în domeniul securității si sănătății în muncă este obligatorie în următoarele situații:
a) în cazul noilor angajați;
b) în cazul salariatilor care își schimbă locul de muncă sau felul muncii;
c) în cazul salariatilor care își reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni;
d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.
(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea
salariaților.
Art. 7. În scopul asigurării implicării salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în
domeniul protecției muncii, se va constitui Comitetul de securitate și sănătate în muncă, ce are
atribuții specifice potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 8. Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu
consultarea reprezentanților Sindicatului.
Art. 9. Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de
medicină a muncii, organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
2. Măsuri de securitate în şcoală
Art. 10. Toți angajații vor respecta următoarele reguli.
1. Accesul elevilor în şcoală se face pe ușile laterale.
2. Accesul elevilor în clasă se va permite numai pe scara destinată elevilor. Accesul pe scara
profesorilor este interzis. La sfârşitul programului, elevii vor părăsi şcoala tot pe uşa laterală.
3. În cazul unei situaţii de urgenţă elevul de serviciu va da semnalul de alarmă sunând la
soneria şcolii în următoarea cadenţă: 3 semnale lungi
4. Accesul elevilor în şcoală va fi condiţionat de purtarea uniformei şi a emblemei.
5. Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi
întârzieri la ore).
6. Se interzice folosirea barelor de protecţie de la scări ca mijloc de deplasare;
7. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materialelor
explozive, a spray-uri lacrimogene-paralizante, a materialelor pirotehnice, a altor obiecte şi
substanţe care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice.
8. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale
explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ.
9. Elevul de serviciu pe şcoală va respecta cu stricteţe programul, va ţine legătura cu profesorul
de serviciu şi nu va permite intrarea în şcoală a persoanelor străine, decât cu acordul conducerii
sau a profesorului de serviciu;
10. Persoanele străine care solicit accesul în şcoală pentru rezolvarea anumitor probleme vor
putea intra după care vor fi legitimate de către elevul de serviciu. Accesul acestora este permis la
secretariatul şcolii, la direcţiune sau la cancelarie. Nu este permis accesul părinţilor în şcoală, în
sălile de clasă sau pe coridoare în timpul orelor de curs.
Art. 11. În stabilirea regulilor de igienă se respectă prevederile Legii 95/2006 – Reforma
în domeniul sănătății şi ale Ordinul Ministrului Sănătății 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea
Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
Art. 12. Normele de igienă respectate în unitatea noastră sunt :
1) întretinerea igienică permanentă a terenului, instalatiilor si mobilierului;
2) ștergerea umedă, măturarea sau aspirarea prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie;
3) întretinerea permanentă a stării de curătenie generală si a grupurilor sanitare, prin dotarea si
folosirea corespunzătoare a materialelor de curățenie și a substantelor dezinfectante și prin
spălarea și dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate;
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4) întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învătământ și în spatiile exterioare
clădirii unitătii;
5) dezinsecția și deratizarea încăperilor și a anexelor, periodic sau ori de câte ori se constată
prezența insectelor și a rozătoarelor;
6) asigurarea curățeniei zilnice în clase şi generale săptămânal sau înainte de reluarea activității
după vacanțele școlare sau la nevoie;
7) personalul nedidactic, pe toată durata serviciului are obligaţia să asigure curăţenia şi paza
unităţii şcolare şi să sesizeze conducerea şcolii pentru toate neregulile din şcoală;
8) la efectuarea curăţeniei în clase personalul de îngrijire are obligaţia să deschidă geamurile
când se mătură şi se spală pe jos, să cureţe băncile de resturile de hârtii şi să le şteargă de praf;
9) dacă elevii lasă clasele foarte murdare personalul de îngrijire are obligaţia să sesizeze
conducerea şcolii pentru a lua măsurile necesare;
10) instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a reziduurilor, sifoanele de
pardoseală, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, băi, dușuri) vor fi menținute în
permanentă stare de funcționare și curățenie și vor fi dezinfectate periodic cu soluții în
concentrații eficiente.
2. Instrucţiuni SSM specifice sălilor de clasă şi birourilor
Art. 13. Fiecare angajat şi elev trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de securitate şi
sănătate în muncă la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 14. Se urmăreşte asigurarea condiţiilor de iluminat şi microclimat în spaţiile şi locurile
de organizare a activităţilor instructiv-educative şi în birouri.
Art. 15. Starea mobilierului din dotare se controlează periodic şi se iau măsuri pentru
repararea sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.
Art. 16. Dulapurile din sălile de clasă şi birouri precum şi tablele din sălile de clasă trebuie
ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin căderea acestora.
Art. 17. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie
înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată pentru a se
evita împiedicările.
Art. 18. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte
într-o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.
Art. 19. Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există
pericol de a se răsturna sau a lovi altă persoană.
Art. 20. Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de
răsturnare pe spate.
Art. 21. Pentru evitarea accidentărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor
trebuie ţinute închise.
Art. 22. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc.)
în compartimente separate. Atunci când se foloseşte un cuţit de mână, lamă sau cuter pentru
tăierea hârtiei, degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.
Art. 23. La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va apela la cabinetul medical al
școlii.
Art. 24. Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură.
Este interzis să se improvizeze podeţe din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele,
deoarece, nefiind stabile, se pot răsturna.
Art. 25. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte.
Deschiderea uşii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflată în imediata apropiere a
ei.
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Art. 26. În timpul deplasărilor se priveşte in direcţia de mers, iar atunci când se transportă
pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.
Art. 27. Angajaţii şi elevii trebuie să cunoască schema de evacuare din clădirea şcolii şi să
conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta şcolii pentru evitarea
accidentelor pe scări, în sălile de clasă, în curte, etc.
Art. 28. Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:
- se va merge încet, unul după altul în şir simplu;
- nu se va merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată;
- vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea;
- se va sprijini de mâna curentă;
- nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară pe scări;
Art. 29. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă vor fi
învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat să fie
lăsate la vedere.
Art. 30. Personalul tehnico-administrativ este obligat să semnaleze:
- orice accident cunoscut în incinta şcolii;
- toate situaţiile periculoase de muncă;
- toate pagubele materiale produse în urma unui accident.

Școala Gimnazială Miron Costin Suceava – Regulament de ordine interioară
_____________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL III
RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
Art. 31. În conformitate cu Codul Muncii Art. 5 în unitatea noastră se respectă
următoarele prevederi:
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 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 ori
activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii
decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 32. În conformitate cu L.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
în unitatea noastră se asigură egalitatea de șanse și tratament pentru angajații școlii fie bărbați
sau femei.
Art. 33. Cadrele didactice din unitatea şcolară urmăresc, conform Declaraţiei Universale
a Drepturilor Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului:
a) educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă,
naţionalitate, apartenenţă religioasă;
b) formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru
libertăţi fundamentale;
c) creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului
nostru şi faţă de părinţi;
d) dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor
proprii;
e) educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine şi frumos, pentru valoare şi
pentru natură.
Art. 34. În incinta şcolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricărei formaţiuni
politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism
religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, punând în pericol
sănătatea fizică şi morală a elevilor
Art. 35. (1) Orice salariat care prestează o munca beneficiază de condiții de muncă
adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate in muncă, precum și
de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.
(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru
muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal,
precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.
Art. 36. (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 sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
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c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
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 initiere, calificare, perfecționare, specializare
și recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor 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. 37. (1) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat
normal de munca în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă,
a regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților.
(2) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității
fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor
individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în
completarea celor prevăzute de lege.
Art. 38. Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi
sancţionaţi conform prevederilor art. 20, respectând procedura stabilită la art. 22 din prezentul
regulament.
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CAPITOLUL IV
DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE
ANGAJAȚILOR
1. Obligaţiile conducerii şcolii
Art. 39. (1) Prin conducerea şcolii se înţelege: directorul şcolii, directorul adjunct şi
Consiliul de administraţie.
(2) Conducerea şcolii răspunde în faţa MENCȘ şi a Inspectoratului Şcolar, a colectivului
didactic, de organizarea judicioasă a întregii activităţi din instituţie, de organizarea ştiinţifică a
procesului de învăţământ, de modul cum sunt realizate planurile şi programele adoptate, de
dezvoltarea bazei didactico-materiale şi întreţinerea ei.
Art. 40. Conducerea școlii, în vederea bunei desfăşurări a activităţii, se obligă:
a) Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru
necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de
performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
b) Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa
postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora,
stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
c) Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul
unității cât şi în afara acesteia;
d) Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
e) Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea
muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru
muncă prestată;
f) Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;
g) Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot
produce pagube patrimoniului unității.
h) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil și din contractele individuale de muncă;
i) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității;
j) să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor susceptibile să afecteze
substanțial drepturile și interesele acestora;
k) să platească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum ăi să rețină și să
vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
l) să înființeze Registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute
de lege;
m) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
n) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.
2. Obligaţiile salariaţilor
Art. 41. Salariaţii au îndatorirea:
a) Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii unității;
b) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea
atribuţiilor ce le revin;
c) Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin,
precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
d) Să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia
cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale;
e) Să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii;
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f) Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau
cunoştiinţă în exercitarea funcţiei;
g) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte
avantaje.
h) Să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul unității, fie urmând cursuri de
perfecţionare organizate în acest scop;
i) Să se conformeze programului de lucru al unității;
j) Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea unității situaţia în care, din motive
obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc
absenţa, sau în cel mult 24 de ore;
k) Să aibă o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate,
spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
l) Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în
muncă;
m) Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau
colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul
specialităţii lor;
n) Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul
de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;
o) Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi
stingere a incendiilor;
p) Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
q) Să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului
regulament săvârşită de alţi salariaţi sau vizitatori ai unității;
r) Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea
privind conţinutul acestuia.
s) Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de
rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor.
t) Cadrele didactice sunt grupate în comisii metodice, îndrumate de către responsabili numiţi
de Consiliul de administraţie.
u) Ele se preocupa de perfecţionarea activităţii didactice şi pedagogice, de amenajarea şi dotarea
cabinetelor şi laboratoarelor, precum şi de organizarea diferitelor activităţi cuprinse în calendarul
de acţiuni al şcolii.
v) În şcoală este interzisă pedeapsa corporală, precum si agresarea verbala, fizica sau emotionala
a elevilor.
w) Personalul angajat este obligat să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de
lucru stabilit prin obligaţiile generale de serviciu.
x) Timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel:
 pentru personalul didactic, conform orarului şi atribuţiilor stabilite de conducerea şcolii ;
 pentru ceilalţi angajaţi, în conformitate cu atribuţiile speciale prezentate de conducerea
şcolii la începutul anului şcolar.
y) Personalul didactic semnează în condica de prezenţa aflată în cancelarie (la intrarea la ore), iar
personalul auxiliar şi personalul de întreţinere în condica de prezenţă aflată la secretariat.
z) Prezenţa la activitate şi respectarea programului de munca stabilit sunt obligatorii. Învoirea de
la program se acceptă pe baza cererii scrise şi aprobată de conducerea şcolii, iar întârzierea sau
absenţa de la program se va comunica din timp conducerii, pentru a lua măsurile organizatorice
ce se impun.
aa) Concediile medicale se anunţă la secretariatul şcolii în 24 ore de la obţinere; certificatele
medicale se depun la secretariatul şcolii în timp de maximum 30 zile de la emitere dar astfel
încât să poată fi luate în calculul salariului din luna respectivă (se vor depune până la sfârşitul
lunii pentru care au fost emise)
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bb) Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de
la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunii Statutului Personalului Didactic.
cc) Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura
prin implicarea de cadre didactice şi elevi va fi adusă la cunoştinţă conducerii şcolii cu cel puţin
3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului pentru a obţine avizul. În caz contrar, toate
responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectiva.
dd) Personalul auxiliar va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările ce-i
aparţin în conformitate cu atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului.
ee) Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea spaţiilor
şcolare, a curţii şi a instalaţiilor anexe, a împrejurimilor şcolii.
ff) Toate persoanele încadrate în muncă vor avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de
serviciu, promovând întrajutorarea cu toţi membrii colectivului.
gg) Salariaţii beneficiază de toate drepturile materiale legale acordate de MENCȘ, de
perfecţionare profesională, de utilizare a bazei materiale de care dispune şcoala.
hh) Personalul didactic are obligaţia de a participa la consiliul clasei şi la consiliul profesoral.
ii) Personalul didactic are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală.
jj) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea
prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de către organele abilitate, se
sancționează conform Legii educației naționale nr.1/ 2011.
3. Drepturile angajatorului
Art. 42. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;
b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii;
c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitații lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a
realizării acestora.
4. Drepturile salariaților
Art. 43. Salariatii au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare și consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de
muncă;
j) dreptul la protecție în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă și individuală;
l) dreptul de a participa la acțiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
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Art. 43. Drepturile salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor
legale în vigoare.
5. Organizarea timpului de muncă
Art. 44. (1) Timpul de munca reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru
îndeplinirea sarcinilor de muncă.
(2) Pentru personalul didactic timpul de muncă este de 40 de ore pe săptămână. Norma de
predare este de 18 ore pentru personalul didactic de la clasele gimnaziale. Pentru personalul
didactic din învățământul primar norma didactică corespunde numărului de ore pentru nivelul
fiecărei clase la care predă.
(3) Pentru salariații angajați cu norma întreaga durata normală a timpului de muncă este de 8 ore
pe zi și de 40 de ore pe săptamână.
(4) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii se face după cum urmează:
 Pentru personalul didactic auxiliar de la ora la ora 16. Pentru compartimentul secretariat,
prin rotație, programul unei angajate începe la ora 9 și se termină la ora 17.
 Pentru personalul nedidactic programul se desfășoară pe două schimburi: de la ora 6 la
ora 14, respectiv de la ora 14 la ora 22. Paznicul are un program specific muncii pe care o
desfășoară. Programul de lucru al paznicului este aprobat de consiliul de administrație.
6. Timpul de odihnă și alte concedii
Art. 45. (1) Salariatii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.
(2) Durata minima a concediului de odihna anual este de 21 de zile lucratoare.
(3) Durata concediului de odihnă al cadrelor didactice este de 62 de zile lucrătoare pe an,
Concediul cadrelor didactice se efectuează doar în vacanțele școlare. Planificarea concediilor de
odihnă se face anual, cu aprobarea consiliului de administrație al școlii, până în luna octombrie a
fiecărui an școlar.
(4) Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic concediul de odihnă este de 21 – 28 de zile în
funcție de vechimea în muncă. Planificarea concediului se face în luna decembrie pentru anul
calendaristic următor.
(5) Sărbatorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse în
durata concediului de odihnă anual.
Art. 46. (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 cauza, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o
perioada de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de
odihnă anual.
Art. 47. (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o
indemnizație de concediu calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 48. (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile
libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Zilele libere plătite sunt cele
prevăzute de Codul muncii și de Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.
Art. 49. (1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plata,
pentru formare profesională.
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CAPITOLUL V
SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR
Art. 50. Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter
confidenţial şi trebuie transmisă în scris. Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule.
Art. 51. (1) Salariații au dreptul să adreseze conducerii școlii, în scris, petiții individuale,
dar numai în legatură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea
desfășurată.
(2) Prin petiție se întelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează
conducerii școlii în condițiile legii și ale regulamentului intern.
(3) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art. 56. (1) Cererile sau reclamațiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului
și se înregistrează la secretariat.
(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai
amanunțită, reprezentantul legal al Angajatorului numește o persoana sau o comisie care să
verifice realitatea lor.
(3) În urma verificării, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu constatări, concluzii
și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al școlii.
(4) Reprezentantul legal al școlii este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30
de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației.
(5) În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesită o cercetare mai
amanunțită, directorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art. 57. (1) Salariatii nu pot formula doua petiții privitoare la aceeași problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe petiții
cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3) Daca dupa trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același continut sau care
privește aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se mențiunea că s-a verificat și i s-a dat
deja un răspuns peti/ionarului.
Art. 58. (1) Salariații și Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin
bună înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.
(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011.
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CAPITOLUL VI
REGULI DE DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE
Art. 59. Conducerea şcolii este obligată :
a) să respecte atribuţiile ce-i revin potrivit Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar;
b) să organizeze munca colectivului didactic şi a personalului didactic-auxiliar şi nedidactic,
potrivit legislaţiei în vigoare ;
c) să stabilească orarul, activităţile profesionale, cultural-artistice şi sportive extraşcolare;
d) să constituie şi să urmărească activitatea comisiilor metodice;
e) să organizeze, să îndrume şi să controleze întregul proces instructiv -educativ;
f) să repartizeze judicios sarcinile permanente pe fiecare membru al colectivului, conform cu
fişa postului ;
g) să colaboreze în permanenţă cu Asociația de părinți, ceilalţi factori implicaţi în desfăşurarea
procesului de învăţământ;
h) să examineze, să ia în considerare observaţiile, propunerile şi sugestiile persoanelor
încadrate în unitate;
i) să asigure păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii;
j) să urmărească, cu ajutorul colectivelor comisiilor metodice, parcurgerea integrală a materiei
cuprinse în programele şcolare, organizarea şi desfăşurarea etapelor de evaluare sumativă;
k) să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, P.S.I., de circulaţie rutieră.
Art. 60. Cadrele didactice sunt obligate :
a) să aplice prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si Statutul Elevului;
b) să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional;
c) să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării
profesionale continue;
d) să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială, conform metodologiilor
aprobate de MECTS; acestea vor fi avizate de conducerea şcolii;
e) să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică unităţii de învăţământ (fişa postului, orar,
regulament de ordine interioară, etc.);
f) să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev);
g) să parcurgă integral programa şcolară la toate clasele;
h) să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica
de prezenţă conţinutul activităţilor desfăşurate;
i) să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă;
j) să efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin;
k) să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator);
l) să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările
elevilor, caietele de teme, etc.;
m) să organizeze ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate
slabe şi a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de final); să realizeze
pregatirea suplimentară a elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare;
n) să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare şi să se preocupe de
îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete
şi laboratoare, să confecţioneze material didactic nou, adecvat programelor şcolare, conform
prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi comisiilor metodice;
o) să participe activ la activităţile metodice în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor
pedagogice, consfătuirilor, schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării permanente,
să participe la cursurile de perfecţionare organizate periodic, să-şi realizeze toate obligaţiile
primite în acest cadru;
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p) să îmbunătăţească necontenit activitatea de diriginte, organizând şi conducând efectiv
activitatea din clasa respectivă;
q) să consemneze în catalog absenţele elevilor;
r) să verifice zilnic ţinuta elevilor;
s) să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile stabilite;
t) să nu scoată sub niciun motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii;
u) să prelucreze elevilor prevederile Regulamentului de organizare și funcționare
v) să urmărească respectarea acestor prevederi, să propună sancţionarea elevilor la care se
înregistrează abateri;
w) notele acordate elevilor vor fi în raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat
fiecărui obiect de studiu ;
x) analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se face cu cel puţin două săptămâni înainte
de încheierea semestrului;
y) să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele
recreativ-educative (vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau organizând excursii, participări
la manifestaţii culturale, etc.
z) să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi educarea
copiilor;
aa) să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii;
bb) să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi de
propagare a ideilor care denigrează poporul român;
cc) să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul
profesiei de educator;
dd) să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau
pedagogie a altor cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ale vieţii personale a
acestora;
ee) să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, şedinţe cu părinţii, lectorate,
vizite la domiciliu;
ff) să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoala;
gg) să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de
educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător;
hh) să aibă un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora;
să aibă în permanenţa o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii.
Art. 61. Paznicul au obligația să asigure curăţenia curţii şcolii și a trotuarelor din fața
școlii, iar iarna să fie curațate de zăpadă căile de acces în unitate și cele de acces la sala de sport
și cantină.
Art. 62. Muncitorii şcolii răspund de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a
şcolii, răspunde prompt la solicitările formulate de cadrele didactice privind repararea
mobilierului şcolar, remedierea unor defecţiuni apărute în şcoală
Art. 63. Tot personalul didactic sau nedidactic intervine pentru închiderea
întrerupătoarelor sau aparatelor uitate aprinse, oprirea robinetelor uitate deschise, e.t.c. şi anunţă
imediat administratorului de patrimoniu orice defecţiune observată oriunde în şcoală.
Administratorul de patrimoniu însoţit de un muncitor au abligaţia de a verifica lunar starea
dotării materiale a fiecărei săli de clasă, sală de sport, teren de sport, pentru a constata
eventualele defecţiuni apărute şi a lua imediat măsuri de remediere.
Art. 64. Un profesor poate solicita, în situaţii excepţionale, suplinirea pentru o oră de
curs de către un coleg prin cerere scrisă depusă cu cel puţin o zi înainte de ziua în care are loc
suplinirea. Eventuala aprobare de către director este comunicată de acesta în timp util. Pentru
situţiile de concediu medical sau alte situaţii în care un profesor nu efectuează ora, directorul
desemnează suplinitor dintre profesorii care nu au ore în orar pentru perioada suplinită.
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Art. 65. Personalul didactic şi nedidactic are obligaţia de a raporta imediat directorului
dispariţia de la locul obişnuit a oricărui bun material.
Art. 66. (1) În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii,
persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia
de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
1. Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul
celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii
tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate
asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de
documentele şcolare;
f) respectarea principiilor docimologice;
g) excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de
şanse şipromovarea principiilor educaţiei inclusive.
h) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art. 67. În relaţia cu părinţii/tutorii legali, angajații școlii vor respecta şi aplica
următoarele norme de conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea
rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea
explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele
deprezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi
familială;
g) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă
acopiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al
copilului.
Art. 68. Personalul școlii va respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare,
corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială,
interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile
politice şi religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în
relaţiile cu ceilalţi colegi;
d) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi
rezultatele profesionale;
e) întreaga activitate a persoanelor din școală trebuie să permită accesul la informaţiile care
interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea
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colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse,
precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
Art. 69. Personalul care îndeplinesțe funcţii de conducere vor respecta şi aplica
următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei
în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei
deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia
persoanei hărţuitoare;
i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării,
controlului,îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
Art.70. În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul școlii va
respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vederea
sigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate
educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii
educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea
drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul
furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale,
organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă
la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală
a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
Art. 71. (1) Încalcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv
a normelor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancționează ca atare,
indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârșit fapta.
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CAPITOLUL VII
ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNI APLICABILE
Art. 72. (1) Personalul de conducere, personalul didactic, personalul didactic auxiliar,
nedidactic răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
Art. 73. Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi,
indiferent de funcţia pe care o ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare
prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
legislaţiei în vigoare.
Art. 74. Sunt abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
e) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
h) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
i) manifestări care aduc atingere prestigiului societăţii;
j) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a
unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
k) încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială;
l) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului
ierarhic;
m) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
n) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor
servicii care să dăuneze activităţii școlii;
o) intrarea şi rămânera în societate sub influenţa băuturilor alcoolice;
p) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
q) desfăşurarea activităţilor politice de orice fel;
r) orice alte fapte interzise de lege;
Art. 75. Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate sariaţilor în caz de abatere
disciplinară sunt următoarele:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate depăşi
10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depăşi 60 zile;
d) diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 76. Dreptul de apărare al salariaţilor
a) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea
abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi
consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în
antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile
prevăzute de lege.
b) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei
imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub
sancţiunea nulităţii.
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c) Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare
la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi
aplicata.
d) Acelaşi procedeu se va aplica şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în
vederea audierii.
e) Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
f) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând
anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
g) Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionate, persoanele cu rea credinţă care
au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz
penal.
(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la
săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se
înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
(4) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul școlii, comisiile de cercetare disciplinară
se constituie conform legii.
Art. 78. (1) Ca urmare a sesizării conducerii cu privire la săvârșirea unei abateri
disciplinare sau a constatării încalcării de către un salariat a normelor legale, Regulamentului
intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor
și dispozițiilor legale ale conducatorilor ierarhici, se va dispune efectuarea cercetări disciplinare
prealabile, numind o comisie în acest sens. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate
de observator, și un reprezentant al organizației sindicale al cărui membru este salariatul cercetat.
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea
unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă,
precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul
cercetat, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în conditiile prevăzute la alin. (2) fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.
(6) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:
a) împrejurarile în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, comisia numită în acest sens va întocmi un
proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii disciplinare,
descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfășurat cercetarea disciplinară prealabilă și
ascultarea salariatului, prezentarea condițiilor și împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită,
prezentarea consecințelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului și
a eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea gradului de
vinovăție a salariatului, probele administrate și propunerile comisiei împuternicite de către școală
să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancționare disciplinară a
salariatului.
(8) Lucrările comisiei de disciplina se consemnează într-un registru de procese-verbale.
Art. 79. (1) În baza propunerii comisiei de disciplină, conducerea școlii va emite decizia
de sancționare.
(2) Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârșite de salariat.
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(3) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștintă despre săvârșirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșiirii faptei.
Art. 80. (1) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.
(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.
(4) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instantele judecătorești competente în
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
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CAPITOLUL VIII
EVALUAREA PERSONALULUI
Art. 81. Evaluarea profesională a personalului didactic se face conform Ordinul
ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014, cu modificările și completările ulterioare, cu
indicatorii de performanţă din fişele de autoevaluare avizaţi de către consiliul profesoral şi
aprobaţi de către consiliului de administraţie şi în etapele: autoevaluare, avizarea punctajului în
consiliul profesoral, punctaj acordat în catedră şi calificativ şi punctaj stabilit de consiliul de
administraţie. Decizia consiliul de administraţie poate fi contestată conform legislaţiei în vigoare.
Art. 82. Evaluarea profesională a personalului nedidactic se face anual (calendaristic)
conform O.M.3860/ 10.03.2011
Art. 83. La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii:
a) responsabilitățile postului;
b) calitatea lucrărilor;
c) volumul activității desfășurate;
d) importanța socială a muncii;
e) condițiile concrete în care se desfășoară munca;
f) rezultatele obținute;
g) cunoștințe și experiența;
h) pregătirea profesională;
i) complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților;
j) participarea la cursurile de formare profesională;
l) rezultate ale activității salariaților din subordine;
m) aptitudini organizatorice;
n) disponibilitate pentru lucrul în echipă;
o) operativitate în desfășurarea activităților.
Art. 84. Angajatorul are obligația să aplice 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. 85. (1) Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea fișelor de evaluare. Acestea
se aprobă cu cel puțin 9 luni de zile înaintea desfășurării evaluării de către consiliul de
administrație.
(2) Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje. Acestea vor fi aduse la cunoștința
angajaților prin înștiintare scrisă. Salariații au drept de contestație în termen de 10 zile de la
primirea înștiințării.
(3) Reevaluarea activității salariatului care a depus contestație la punctajul acordat se face de
către o comisie constituită prin decizie a directorului școlii. Hotărârea comisiei de reevaluare este
definitivă și poate fi atacată doar în contencios administrativ.
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CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 86. Prezentul Regulament de ordine interioară va fi adus la cunoştinţă tuturor
salariaților școlii.
Art. 87. Prezentul Regulament de ordine interioară al societăţii intra în vigoare în ziua
următoare votării lui în consiliul de administrație al școlii.

