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Regulamentul de ordine interioară, elaborat de către comisia de întocmire, cuprinde 

prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile 

legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotărâre a Consiliului Profesoral în prezența tuturor 

angajaților și prin hotărâre a Consiliului de Administratie. După aprobare, regulamentul trebuie 

respectat de întreg personalul unităţii de învăţământ, de către elevi şi de către părinţi/tutori. 

Toate activităţile, evenimentele, împrejurările ce nu sunt prevăzute în acest Regulament de 

ordine interioară se desfăşoară, respectiv, se rezolvă în conformitate cu prevederile Legii Educație 

Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin Ordin MEC nr. 

5447/31.08.2020 publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 827/09.09.2020 și OM 

4742/10.08.2016 (Statutul Elevilor), Codul Muncii - Legea nr. 53, din 24 ianuarie 2003, 

reactualizată, Contractul Colectiv de muncă 2017. 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și 

securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare 

a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplina muncii în unitate, 

abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile și modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau 

contractuale specifice. 

Art. 2. (1) Regulamentul 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 baza de delegare sau detașare. 

Salariații detașați sunt obligați să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a 

detașat, și regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își desfășoară activitatea pe timpul 

detașării. 

Art. 3. (1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. 

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit 

legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și a contractelor individuale de 

muncă. 

(3) Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care 

se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi 

este lovită de nulitate. Pentru buna desfășurare 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 Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 

categoriile de personal din cadrul Angajatorului. Regulamentul intern se afișează la avizierul unității 

și se depune la secretariatul unității în vederea documentării și consultării. Eventualele modificări și 

completări pot fi aduse la cunoștința Angajatorului în termen de 15 zile de la afișare. 
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Angajatorul aduce la cunoștința fiecărui angajat conținutul prezentului regulament intern în cadrul 

Consiliului profesoral. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile 

Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor 

judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a 

modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (4). 

 

I. ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
Art. 5. Angajarea personalului unității se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr.53/2003 

- Codul muncii și ale actelor normative în vigoare. 

Art. 6. (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 de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri; 

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau a 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 durata determinată sau a 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, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului 

la care salariatul are dreptul; 

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și 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, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe 

care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale în timpul executarii 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. 
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Art. 7. (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 următoarele elemente: 

- durata contractului; 

- locul muncii; 

- felul muncii; 

- condițiile de muncă; 

- salariul; 

- timpul de muncă și timpul de odihnă. 

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

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

(4) Salariatul detașat sau titular are dreptul la plata cheltuielilor de transport, 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. 8. (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. 

(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. 

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. 

În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe 

durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. 

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. 9. (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. 

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 fizică 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 transformarilor tehnologice sau a 

reorganizării activității; 

d) pentru motive care nu țin de persoana salariatului, în cadrul concedierii individuale sau colective. 
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Concedierea se stabilește prin dispoziția scrisă a conducerii Angajatorului, cu respectarea condițiilor 

de formă și de procedură prevăzute de lege. 

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

Art. 10. (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. 

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

În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de 

preaviz va fi suspendat corespunzător. 

În cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirarii termenului de preaviz 

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

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

contractul individual de muncă. 

 

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 a 

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: 

 evitarea riscurilor; 

 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

 combaterea riscurilor la sursă; 

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

alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu 

precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora 

asupra sănătății; 

 luarea în considerare a evoluției tehnicii; 

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

periculos; 

 planificarea prevenirii; 

 adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție 

individuală;  

  aducerea la cunoștință salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare. 

Art. 12. (1) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și 

boli profesionale, în condițiile legii. Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în 

domeniul securității și sănătății în muncă. 

Modalitățile  de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanții sindicatului. Instruirea în 

domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în următoarele situații: 
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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. 

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

salariaților. 

Art. 13. 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. 14. Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate de 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență. 

Art. 15. Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de 

medicină a muncii, organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 

IV. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 
Art. 16. (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de 

toți salariații.  

2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, 

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

activitate sindicală, este interzisă. 

3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 

preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau 

ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor 

prevăzute în legislația muncii. 

4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 

decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art. 17. (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate 

activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de 

respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. 

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

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură 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 munca ori de serviciu; 

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; 
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f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, 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. 19. (1) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este 

considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 

Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 

cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, 

cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, 

integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă. 

(2) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire sexuală, 

având ca scop: 

- de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

- de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală. 

Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încălcarea 

acestora. 

(3) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de munca 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 sancționați disciplinar. 

Art. 20. (1) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere 

în scris, care va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă. 

Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce 

investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica 

măsuri disciplinare. La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. 

Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și 

împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare 

și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare. Hărțuirea sexuală constituie și 

infracțiune. 

(2) Potrivit dispozițiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificările ulterioare, hărțuirea unei 

persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține satisfacții de natură sexuală, de 

către o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care i-o conferă funcția îndeplinită la 

locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Art. 21. (1) 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. 

(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 salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor 

prevăzute de lege. 

 

 

V. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ REGLEMENTATE 

DE O.U.G NR. 96/2003  

 
Art. 22. (1) Salariatele gravide, lauze sau care alăptează 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 

angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale. 

Art. 23. Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți, 

procedee și conditii 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 oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor și oricărei repercusiuni asupra sarcinii 

ori alăptării. 

Art. 24. Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de 

medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

Art. 25. (1) Angajatorii sunt obligați ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii 

raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanților salariaților. 

 (2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la 

care pot fi supuse la locurile lor de muncă. În cazul în care o salariată contestă o decizie a 

angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apararea sa până 

la prima zi de înfățișare. Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea 

angajatorul sau, după caz, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în termen de 7 zile de la data 

primirii deciziei, are obligația să emită aviz consultativ corespunzator situației constatate. 

 (3) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum și 

sindicatului sau reprezentanților salariaților din unitate. 

Art. 26. 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, lauza sau alăptează, acesta are 

obligația să înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a 

cărui raza își desfășoară activitatea. 

Art. 27. Angajatorul are obligația să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a 

salariatei și nu va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei 

desfășurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

Art. 28. În cazul în care o salariată desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă 

riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul 

este obligat să îi modifice în mod corespunzator condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este 
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posibil, să o 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. 29. În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de 

muncă, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. 

Art. 30. (1) Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au 

obligația de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

(2) Angajatorii sunt obligați să acorde salariatelor care alăptează, 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-intors de la locul în care se găsește copilul. 

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

sau de muncă cu două ore zilnic. 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. În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității 

încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor 

sanitare în vigoare. 

Art. 31. (1) Salariata gravidă, care a născut recent și care alăptează nu poate fi obligată să 

desfășoare muncă de noapte. 

(2) În cazul în care sănătatea acestor salariate este afectată de munca de noapte, angajatorul este 

obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menținerea 

salariului de bază brut lunar. 

(3) Solicitarea salariatei se însoțește de un document medical care menționează perioada în care 

sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va 

beneficia de concediul și indemnizația de risc maternal. 

Art. 32. (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 

în cazul: 

- salariatei gravide, lauze sau care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa; 

- salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

- salariatei care se află în concediu de maternitate; 

- salariatei care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul 

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

- salariatei care se află 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 

dată, cu până la 6 luni după 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 

judecătorească competența, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. 

(5) Acțiunea în justiție a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbru judiciar. 



11 

Art. 33. (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată aflată 

în una dintre situațiile menționate mai sus, are obligația ca, în termen de 7 zile de la data comunicării 

acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau 

reprezentanților salariaților din unitate, precum și inspectorului teritorial de muncă ori, după caz, 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

(2) Copia deciziei se însoțește de copiile documentelor justificative pentru măsura luată. 

Art. 34. Reprezentanții sindicali sau reprezentanții aleși ai salariaților având atribuții privind 

asigurarea respectării egalității de șanse între femei și bărbați, desemnați în baza Legii nr. 202/2002 

privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, au obligația de a organiza semestrial, în unitățile în 

care funcționează, informări privind prevederile OU.G. nr. 96/2003. 

 

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI 

ALE SALARIAȚILOR 

SECȚIUNEA I  
 OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

Art. 35. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

a. să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 

desfășurarea relațiilor de muncă; 

b. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 

c. să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil și din contractele individuale de muncă; 

d. să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității; 

e. să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor susceptibile să afecteze 

substanțial drepturile și interesele acestora; 

f. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să 

vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 

g. să înființeze Registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute 

de lege; 

h. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

i. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 

 

SECȚIUNEA A II-A 
OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR 

Art. 36. (1) Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele obligații: 

 obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce le revin 

conform fișei postului; 

 obligația de a respecta disciplina muncii; 

 obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 

 obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 

 obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 
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 obligația de a respecta secretul de serviciu; 

 alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Salariații Angajatorului au obligații privind: 

 realizarea responsabilă și la un nivel maxim de competență a îndatoririlor de serviciu; 

 respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă; 

 respectarea programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru pentru 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu; 

 însușirea și respectarea normelor de muncă, a altor reguli și instrucțiuni stabilite pentru 

compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 

 utilizarea responsabilă și în conformitate cu documentațiile tehnice a aparaturii, 

echipamentelor, instalațiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care își 

desfășoară activitatea sau la care au acces, precum și exploatarea acestora în deplină 

siguranță; 

 respectarea normelor de protecția muncii și a mediului; 

 ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și 

perfecționare profesională recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor și 

instrucțiunilor privind activitatea pe care o desfășoară; 

 obligația de loialitate față de Angajator; 

 comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalți salariați, 

asigurarea unui climat de disciplină, ordine și bună înțelegere; 

 înștiințarea fără întârziere a șefului ierarhic superior în legătura cu observarea exisțentei unor 

nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, și acționarea pentru 

diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața 

persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului; 

 respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului și posedarea legitimației de 

serviciu în stare de valabilitate; 

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

la serviciu (boala, situații fortuite); 

 păstrarea secretului de serviciu; 

 participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator; 

 evidența, raportarea și autoevaluarea activității profesionale, conform procedurii și criteriilor 

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

 respectarea și îndeplinirea dispozițiilor cuprinse în contractele de furnizare a serviciilor 

medicale și în orice alte contracte în care salariații au atribuții de realizare a unor activități; 

 îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de 

conducerea Angajatorului pentru buna desfasurare a activitatii. 

(3) Cadrele didactice au următoarele obligaţii:  

1. personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel 

încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

2. este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice, cum sunt: comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică 

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului; 
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3. să aibă o ţinută şi un comportament civilizat în relaţiile cu celelalte cadre didactice, 

personalul didactic auxiliar, pesonalul nedidactic, elevii, părinţii, precum şi cu orice persoană 

din afara instituţiei; 

4. cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la 

intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor 

elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de 

la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

5. cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în 

carnetul de elev; 

6. le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii 

acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

7. cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându- se subiectul 

lecţiei respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu 

excepţia celor efectuate de către director; 

8. cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la începerea 

anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de 

dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice; 

9. cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la 

cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

10. cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi 

respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri 

educaţionale; 

11. cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii 

în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

12. cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane 

referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

13. niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să 

motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se 

vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

14. la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

15. cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate 

de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 

16. cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului 

profesoral al clasei; 

17. fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 

18. fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 

19. serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator 

important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere 

disciplinară. 

20. La ultima oră a elevilor de după-amiază, ultimul cadru didactic va supraveghea elevii care își 

vor ridica scaunele pe mese si vor curăța resturile din bănci; 

(4) Serviciul pe şcoală 
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(4.1) Serviciul pe şcoală este asigurat de către toţi învațători şi profesori. Acesta se desfasoara 

conform unui grafic aprobat de Consiliul de Administratie. 

(4.2) Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, în funcţie de orarul 

cadrelor didactice, astfel încât profesorul de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile fără a fi 

afectată activitatea sa didactică.  

   (4.3) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii: 

- îşi desfăşoară activitatea între 7:50 - 14,00 . 

- organizează serviciul pe şcoală; 

- supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor; 

- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor; 

- verifică spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a preîntâmpina situaţii care contravin 

regulamentului şcolii. 

- verifică starea bazei tehnico-materiale a şcolii şi consemnează deteriorarea acesteia. 

- monitorizeaza intrarea persoanelor străine în şcoală şi în cancelarie. 

- anunţă conducerea şcolii şi organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor 

evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc..); 

- întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează în modul în care s-a 

desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului; respectivul 

proces verbal este notat sub semnătură în registrul unic al serviciului pe şcoală. 

- se asigură că elevii nu părăsesc incinta şcolii în timpul programului fără acordul dirigintelui sau 

al unui profesor al clasei; 

- verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi informează conducerea şcolii de absenţele 

semnalate; ia măsuri de suplinire şi consemnează aceste aspecte în procesul verbal. 

- la încheierea serviciului, asigură existenţa tuturor cataloagelor şi închide cataloagele în fişet. 

Profesorul de serviciu din dimineaţa următoare numără cataloagele şi consemnează situaţia în 

procesul-verbal. 

   (4.4) Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare 

anuală; 

   (4.5) Dacă apar situaţii, efecte grave, datorită neimplicării sau nerealizării atribuţiilor, profesorii de 

serviciu răspuzand în faţa legii şi pot să fie convocaţi şi în faţa Comisiei de cercetare disciplinară. 

(5) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte 

-sunt desemnate de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin 

decizie a directorului. 

-Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului 

cu această responsabilitate. 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

- coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei; 

- numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează 

împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 

- preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le 

este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

- prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul 

fiecărui an şcolar; 
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- completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a 

acestuia; 

- întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre 

avizare responsabilului Comisiei diriginţilor; 

- urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 

elevului; 

- motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical 

şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor; 

- analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 

şcolare de către toţi elevii clasei; 

- informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni 

disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară; 

- stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă 

în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au 

săvârşit abateri grave; 

- organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi/sau consultari cu părinţii şi se 

consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor 

lor; 

- propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

- aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 

regulament şi în celelalte regulamente în vigoare; 

- recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi 

extraşcolare; 

- calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul 

anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului 

regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare; 

- consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale; 

- prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar; 

- întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui; 

- îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale 

profesorului pentru învăţământ primar (învăţător). 

 (6) Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 

- să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi 

responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 

- să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de 

compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către 

director; 

-să aibă o ţinută şi un comportament civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, 

personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei; 
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- răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru 

instituţie, conform legislatiei; 

Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de 

conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu 

specializarea şi compartimentul în care activează pentru a avea minim 90 de credite/5 ani; 

Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. 

Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă. 

Intreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a avea vizat carnetul de sănătate. 

(7) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii: 

- personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii; 

- personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi 

atribuţiilor din fişa postului; 

- personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de 

administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

- personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii 

şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 

- personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală; 

- este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele 

legate de interesele instituţiei; 

- întreg personalul nedidactic are obligaţia de a de a avea vizat carnetul de sănătate. 

- atribuţiile, sarcinile, competenţele responsabilităţile şi programul personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului completate cu Anexa 1 Obligaţiile personalului de curăţenie şi Anexa 2; 

- în grupul sanitar, camera de alimente, anexe și hol se montează un grafic ce va fi completat de 

îngrijitori (model Anexa 3). 

Art.37.(1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, 

inundație sau orice situații în care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv observarea unor 

colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potențial generatoare de astfel de situații 

și să acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor lor negative. 

(2) Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai 

scurt posibil. 

Art. 38. In situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a Angajatorului, 

fiecare salariat are obligația de a participa, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă, la 

executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului. 

 

SECȚIUNEA A III-A 
DREPTURILE SALARIAȚILOR 

Art. 39. a) Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi: 

- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

- dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

- dreptul la concediu de odihnă anual; 

- dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 

- dreptul la demnitate în muncă; 
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- dreptul la securitate și sănătate în muncă; 

- dreptul la acces la formarea profesională; 

- dreptul la informare și consultare; 

- dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; 

- dreptul la protecție în caz de concediere; 

- dreptul la negociere colectivă și individuală; 

- dreptul de a participa la acțiuni colective; 

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

- alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

b) Cadrele didactice au următoarele drepturi: 

- beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile 

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu 

asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.  

c) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază 

de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii; 

- beneficiază de câte două zile de concediu cu plată pentru fiecare zi de weekend în care a fost 

prezent la olimpiade sau alte acţiuni organizate de şcoală; 

- beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate 

de Minister; 

- lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 

d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 

-conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de 

învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

-utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale; 

-punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

-organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică; 

-înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii 

artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

-participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de 

muncă; 

e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 

şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul 

desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform 

constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, 

respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi conducerea 

şcolii; 

f) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă a înregistrării activităţii didactice de 

către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 
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g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în 

interesul învăţământului şi al societăţii româneşti; 

h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi 

culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde 

acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi 

al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator; 

j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri 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. 

Art. 40. Drepturile salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozitiilor legale 

in vigoare. 

 

SECȚIUNEA A IV-A 
DREPTURILE ANGAJATORULUI 

Art. 41. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi: 

- să stabileasca organizarea și funcționarea unității; 

- să stabileasca atribuțiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; 

- să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

- să constate săvârsirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzatoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; 

- să stabileasca obiectivele de performanță individuala, precum și criteriile de evaluare a realizării 

acestora. 

 

SECȚIUNEA A V-A 
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

Art. 42. (1) Timpul de muncă reprezinta timpul pe care salariatul îl folosește pentru 

îndeplinirea sarcinilor de muncă. Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normala a 

timpului de munca este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptamană. Repartizarea timpului de munca 

in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. 

Durata maxima legala a timpului de muncă nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele 

suplimentare. 

(2) Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungita peste 8 

ore pe zi și peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de muncă, calculată pe o 

perioada maxima de 4 luni, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana. 

(3) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, 

respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde: 

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu 

de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ; 

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică; 

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat,şcoală după şcoală, 

învăţare pe tot parcursul vieţii. 
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(4) Activităţile concrete prevăzute, care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor persoanei 

care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se aprobă 

în Consiliul deAdministraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de 

muncă. 

Art. 43. Programul și completarea condicii de prezență  

43.1. Programul de functionare al unitatii: 

(1) programul orar pentru nivelul de învăţământ primar se încadrează conform hotararii CA; 

(2) programul orar pentru nivelul de învățământ gimnazial se încadrează conform hotararii CA; 

43.2. Condica de prezență 

(1) Nerealizarea celor 50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către director 

(care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna). Ulterior va emite o decizie internă 

pentru tăierea orelor de la plată, cu informarea și aprobarea Consiliului de Administrație. 

(2) În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de 

completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise 

orice alte consemnări în condică. 

(3) Condica de prezență este documentul pe baza caruia se ţine evidenţa prezenţei întregului personal 

al unității la program. Se întocmeşte pe categorii de personal, fiecare salariat având obligaţia de a-şi 

înscrie prezenţa la serviciu prin semnături, atât la sosire, cât şi la plecare. Se interzic semnăturile 

anticipate sau retroactive. Condicile de prezenţa se pastrează la secretariat / cancelarie. 

(4) Periodic, condica de prezenţa va fi vizata de director, care analizeaza prezenţa şi stabileşte 

măsurile corespunzatoare pentru salariaţii care, din diferite motive, nu s-au prezentat la serviciu. 

(5) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze directorului situaţia, 

chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. 

(6) În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil, prin cerere scrisa 

tipizată (modele aflate pe siteul instituției și la secretariat), redactata cu 1 zi inainte, adresată 

directorului unității, în care se consemneaza și persoana care va ține locul. Angajatul trebuie să 

primească în scris aprobarea cererii, anterior absenței. 

(7) În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boala, 

accident etc.) directorul trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate 

cazurile, ce măsuri se impun. Angajatul trebuie să aducă documente doveditoare care atestă motivul. 

(8) În caz de incapacitate temporară de muncă, angajatul va anunţa instituția 

(conducerea/secretariatul) din prima zi privind perioada de concediu medical, urmând ca în termen 

de 3 zile de la revenirea în activitate să depună concediul medical la Secretariat. În situația unui 

concediu medical pentru ultimele zile ale unei luni, pentru care este necesară întocmirea statelor de 

plată, concediul medical se va prezenta la Secretariat, până cel târziu la data de 3 a lunii următoare 

(fie personal, fie prin intermediul aparținătorilor, în caz de prelungire a perioadei de incapacitate de 

muncă); 

(9) Cererile de învoire colegială vor fi făcute în scris (model tipizat conform Anexei 4.1), înainte de 

ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate de conducerea unităţii. Se respectă Contractul Colectiv de 

Muncă în privinţa învoirilor colegiale (5 zile pe an cu obligaţia de a asigura suplinirea cu personal 

calificat cu indicarea numelui în cererea depusă la secretariat). 

43.3 Programul de lucru pentru personalul didactic – auxiliar și nedidactic (poate fi modificat 

prin Hotărâre de Consiliu de Administraţie): 

Administrator financiar: 8:00 – 16:00; 
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Administrator patrimoniu: 8:00 – 16:00; 

Informatician: 8:00 – 12:00; 

Bibliotecar: 8:00 – 12:00; 

Secretar: 8:00 – 16:00; 

Personal nedidactic:  

Schimbul I: 7,00-15,00  

Schimbul II: 11:00 – 19:00 

Muncitor calificat: 7:00 -15:00 

Art. 44.(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la 

solicitarea salariaților. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil 

a timpului de muncă. 

(2) Durata zilnică a timpului de muncă este împartita în doua perioade: o perioada fixa in care 

personalul se afla simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul își 

alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic. Programul individualizat 

de muncă poate functiona numai cu respectarea dispozițiilor art. 112 și 114 din Codul muncii. 

Art. 45. (1) Angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și va 

supune controlului inspecției muncii aceasta evidența ori de cate ori este solicitat.  

(2) Salariații au obligația de a semna condica de prezență la începerea programului de lucru.   

(3) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe baza de bilete de voie, care vor fi 

menționate în condica de prezență. În aceasta condică vor mai fi menționate recuperările, 

învoirile in interes personal, precum și situațiile de concediu de odihnă, concediu medical și 

delegație. 

 

SECȚIUNEA A VI-A 
TIMPUL DE ODIHNĂ ȘI ALTE CONCEDII 

Art. 46. (1) Salariații au dreptul la concediu de odihnă anual plătit conform Contractului Colectiv de 

Muncă, astfel:  

- pentru personalul didactic durata concediului de odihnă anual este de 62 zile lucrătoare; 

- pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic durata minima a concediului de odihnă anual este 

de 21 de zile lucrătoare, putând fi suplimentată anual prin hotărârea Comisiei Paritare. 

(2) Sărbatorile legale în care nu se lucreaza, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse în durata 

concediului de odihnă anual. 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 considera perioade de activitate prestată. 

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 efectuarii concediului 

de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul 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 cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate să fie 

reprogramate. 

(3) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de 

muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind 
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obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioada de 18 luni începand cu anul urmator celui 

îi care acesta s-a aflat in concediu medical. 

Art. 47. (1) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. 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 începand cu anul urmator celui în 

care s-a nascut dreptul la concediul de odihnă anual. 

(2) Efectuarea concediului de odihnă se realizeaza în baza unei programari colective sau individuale, 

întocmite până la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de angajator cu 

consultarea reprezentanților Sindicatului pentru progrămarile colective, ori cu consultarea 

salariatului, pentru progrămarile individuale. 

(3) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni 

pe categorii de personal sau locuri de muncă. 

(4) Prin programare individuală se poate stabili data efectuarii concediului sau, după caz, perioada în 

care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. 

(5) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) și (3), salariatul poate solicita 

efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. 

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

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

lucratoare de concediu neintrerupt. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este 

permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. 

(7) Planificarea privind efectuarea concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către 

consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două 

luni ale anului şcolar. Responsabilitatea evidenţei concediilor o are secretara unităţii. La programarea 

concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ. 

Art. 48. (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiaza de o indemnizație de 

concediu calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Indemnizatia de concediu de odihnă se 

plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea in concediu. 

Art. 49. (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 forța majoră 

sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, cu obligația de a 

suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de 

muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de 

odihnă. 

Art. 50. (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii 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 urmeaza: 

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;  

f) donatorii de sange conform legii; 
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g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități, cu mutarea domiciliului în alta 

localitate 5 zile. 

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

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

în vigoare. 

Art. 51. (1) Repausul săptămânal se acorda în doua zile consecutive, de regula sâmbata și 

duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbată și duminică ar prejudicia 

interesul public sau desfășurarea normală a activității unității. 

(2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediata este necesară pentru organizarea 

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

iminente sau pentru înlăturarea 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. Compensațiile acordate salariaților pentru 

modificarea/suspendarea repausului săptămânal sunt potrivit dispozițiilor legale in vigoare. 

Art. 52. (1) Zilele de sărbatoare legală în care nu se lucreaza sunt stabilite conform Contractului 

Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învățământ. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator. În cazul în care, din motive justificate, nu se 

acorda zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbatoare legală, de un 

spor la salariul de bază potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

Art. 53. (1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, pentru 

formare profesională(model tipizat conform Anexei 4.2). Concediile fără plata pentru formare 

profesionala se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o 

urmează din inițiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența 

salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. 

(2) Cererea de concediu fără plată pentru motive personale şi/sau formare profesională trebuie sa fie 

înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data 

de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum si denumirea 

instituției de formare profesională(model tipizat conform Anexei 4.3). 

(3) 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 invățământ 

sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul instituțiilor de invățământ 

superior, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare. 

Art. 54. (1) La cererea unuia dintre părinți angajatorul este obligat sa acorde: 

a) pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea 

sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil. 

b) pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, 

consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. 

(2) În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copilului nu va 

solicita ziua lucrătoare libera, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic. 

(3) Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel puțin 15 zile 

lucratoare înainte de vizita la medic și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere ca în anul 

respectiv celalalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va 

solicita. 
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(4) În cazul în care, în urma unor verificari efectuate de către angajator, se constată că ambii părinți 

au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodata, de 

prevederile legii. 

(5) Sunt considerați copii minori aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a reprezentanților 

legali cei cu vârste cuprinse intre 0-18 ani. 

 

 

SECȚIUNEA A VII-A 
SALARIZAREA 

Art. 55.(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului 

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

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

salariu exprimat în bani, care se stabileste cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, prin 

negocieri colective si individuale. 

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

salariul de bază minim brut orar pe țară. La stabilirea și la acordarea salariului este interzisa orice 

discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, 

rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate 

familială, apartenență ori activitate sindicală. 

(4) Salariul este confidential, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru 

asigurarea confidențialității. 

Art. 56. (1) Salariul se plăteste în bani cel putin o dată pe lună, la data stabilită în contractul 

individual de muncă. Salariul se plăteste direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 

(2) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, în data de 14 a lunii în curs, pentru luna 

precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor. 

(3) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 

asigurarea confidenţialităţii.  

(4) 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. 57. (1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor 

prevazute 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 hotarare 

judecatorească definitivă și irevocabilă. 

In cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată urmatoarea ordine:  

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; 

b) contribuțiile și impozitele datorate catre stat; 

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;  

d) acoperirea altor datorii. 

(3) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăsi în fiecare lună jumatate din salariul net. 
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SECȚIUNEA A VIII-A 
ACCESUL IN UNITATE 

Art. 58. (1) Accesul cadrelor didactice în perimetrul școlii se face pe baza de tabel cu 

personalul, eliberat și vizat de conducerea acesteia. Accesul salariaților în afara programului normal 

de lucru este permis numai cu aprobarea conducerii unității. 

Art. 59. (1) Accesul persoanelor străine este permis numai cu aprobarea conducerii unității și 

dacă sunt colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai salariaților. 

Art. 60. Accesul logopezilor /profesorilor de sprijin /facilitatorilor se face în baza delegării de 

către CJRAE; programul acestora va fi adus la cunoștința directorului 

 

 

VII ELEVII 

 
SECŢIUNEA I 

DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ELEV 

 
 Art.61. Dobândirea calităţii de elev a şcolii se face în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC 

5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare . 

  

  

SECŢIUNEA A II-A  

EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

 

 Art.62. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii . Se încheie pentru toţi 

elevii claselor Pregătitoare -I-VIII un acord de parteneriat şcoală-părinte-elev. Răspunderea 

şcolii revine tuturor profesorilor. 

 Art.63. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

 Art.64. Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care 

consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt 

consideraţi absenţi la ora respectivă. 

 Art.65. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să 

asiste la oră, acesta putând motiva absenta până la sfârşitul orei. 

 Art.66. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care 

perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi 

sancţionaţi. 

 Art.67. Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se 

face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului 

– diriginte.  

 Art.68 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă 

majoră dovedite cu acte legale sunt considerate motivate. 

   Art.69. Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte: 

- adeverinţe eliberate de medicul de familie, sau medicul specialist; 

- adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; 



25 

- cererea părinţilor ( maxim pentru 5 zile pe semestru), aprobată de director, pentru situaţii 

familiale deosebite fără a depăşi 10 zile pe an (cererea se depune la secretariat, de către 

părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă 

majora, imediat după efectuarea absenţelor)  

 Art.70. Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod 

vizibil numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. 

Chiar în situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. 

În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză 

este sancţionat cu scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

 Art.71. Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea 

activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă 

actele doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în 

motivarea absenţelor. 

 Art.72. Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean 

naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul şcolii poate aproba 

motivarea absenţelor, până la 30 de zile, anual, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a 

obligaţiilor şcolare. 

 Art.73 Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea 

pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în 

conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera 

individual materia pierdută. 

 Art.74. Elevii de la articolele anterioare nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână 

de la revenirea la cursuri. 

 Art.75. Elevii care dovedesc că îşi însoţesc părinţii peste hotare sunt scutiţi de frecvenţă. 

Situaţia şcolară a acestora se va încheia în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în ţară 

separat, pe anii de studiu cât au fost plecaţi. 

 

 

  

SECŢIUNEA A III-A  

DREPTURILE ELEVILOR 

 

Drepturi educationale 

  

  Art. 76 - Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi în sistemul educațional: 

  a) accesul gratuit la educație în sistemul de invățământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

invățământ echitabil în ceea ce priveste înscrierea/admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor, în 

funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzator intereselor, pregătirii și competențelor 

lor; 

  b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrala a programelor scolare și prin utilizarea de catre 

cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formarii și dezvoltării 

competentelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite; 

  c) dreptul de a fi consultati și de a-si exprima optiunea pentru disciplinele din curriculumul la 

decizia scolii, aflate în oferta educaționala a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și 

interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor 

economici; 

  d) dreptul de a beneficia de scolarizare în limba materna, în condițiile legii; 

  e) dreptul de a studia o limba de circulatie internațională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare;  
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  f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de invățământ. Unitatea de învățământ 

preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau harțuirii pe criterii de rasă, 

etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârsta, orientare sexuală, 

stare civila, cazier, tip de familie, situație socioeconomică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu; 

  g) dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățămâtul de stat și din 

învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învățământul în limba română, cât 

și pentru cel în limbile minorităților naționale, conform legii; 

  h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și 

psihologică, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de unitatea de învățământ 

preuniversitar, fiindu-le asigurata cel puțin o ora de consiliere psihopedagogică pe an; 

  i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de cercetare-

dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a eventualelor contracte dintre 

părți; 

  j)dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum și pentru elevii 

cu cerințe educaționale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

  k) dreptul la o evaluare obiectivă și corectă; 

  l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrarilor scrise; 

  m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea obținerii de 

trasee flexibile de învățare; 

  n) Dreptul de a participa la cursurile opționale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

  o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materiala a unității de învățământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare 

realizarii activitatilor si proiectelor scolare in afara programului scolar, in limitele resurselor umane 

si materiale disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul 

gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de 

funcționare; 

  p) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și 

libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 

viața particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie 

urmatoarele manifestari: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea 

invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

  q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar maxim de 7 ore pe zi, cu 

excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei și tradiției minorităților naționale și 

a învățământului bilingv, conform legii; 

  r) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

  s) dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

  t) dreptul de a învața în săli adaptate particularităților de vârsta și nevoilor de învățare, și cu un 

număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

  u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați de 

cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și alte 

activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau de către terti, în 

palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile conexe 

inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociatiile sportive școlare, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la programele și 

activitățile incluse în programa școlară; 
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  v) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și 

extrașcolare, în limita resurselor disponibile; 

  w) dreptul de a avea acces la actele scolare proprii ce stau la baza situatiei scolare; 

  x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să 

aleagă parcursul școlar corespunzator intereselor, pregătirii și compețentelor lor; 

  y) dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu particularitățile de 

vârstă și cu cele individuale. Elevii cu performanțe școlare deosebite pot promova 2 ani de studii 

într-un an școlar. Avizul de înscriere aparține consiliului de administrație al unității de învățământ 

preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar, 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice; 

  z) dreptul de scolarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, 

respectiv pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe 

o perioadă mai mare de 4 săptămâni;  

  aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. 

Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificarii celor mai 

eficiente metode didactice; 

  bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 

  cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de învățământ, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

  dd) dreptul de a avea condiții de acces de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de învațare, în condițiile legii; 

  ee) dreptul de a participa la programele de pregatire suplimentară organizate în cadrul unității de 

învățământ; 

  ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absența doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de 

curs. Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coercitie. 

  Art. 77. - (1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, au 

aceleași drepturi ca și ceilălti elevi. 

  (2) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, pot beneficia de 

suport educațional prin cadre didactice de sprijin si itinerante, conform legislatiei în vigoare.   

  (3) Elevii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin 

al ministrului educației naționale și cercetării științifice, au dreptul să fie școlarizati în unități de 

învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în 

funțtie de tipul și gradul de deficiență.  

  (4) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerinte educaționale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o 

categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.  

  (5) În funcție de tipul și de gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale au dreptul de 

a dobândi calificări profesionale corespunzatoare. 

  Art. 78. - În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, 

stipulat la art. 1 lit. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal al elevului, poate 

acționa, astfel:  

  a) Elevul sau, dupa caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să 

justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în 

termen de maximum 5 zile de la comunicare. 

  b) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unității de 

învățământ, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

  c) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva și care 
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reevaluează lucrarea scrisă. 

  d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la lit. c) este nota rezultată în urma 

reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două 

cadre didactice. 

  e) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasa și nota 

acordată în urma reevaluării este mai mica de un punct, contestația este respinsă și nota acordată 

inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferețta dintre nota inițială și nota acordată în urma 

reevaluării este de cel puțin 1 punct, contestația este acceptată. 

  f) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnatură și aplică 

ștampila unității de învățământ. 

  g) Calificativul sau nota obținută în urma contestației rămane definitiv/definitivă. 

  h) În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți 

învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care sa nu 

predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din 

invățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

  

 

Drepturi de asociere si de exprimare 

  

  Art. 79. - Elevii beneficiază de urmatoarele drepturi de asociere: 

  a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care 

promoveaza interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizatii non-formale, economice, sociale, 

recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii; 

  b) dreptul la protest, în condițiile prevazute de legislatia in vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 

  c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitățile pot fi organizate in unitatea de 

învățământ preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de 

administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitari care sunt 

prevazute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, 

al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publica sau drepturile și libertățile altora; 

  d) dreptul de a participa la sedințele Consiliului elevilor, în condițiile prevăzute de prezentul statut; 

  e) dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influentare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 

  f) dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le distribui 

elevilor din unitatea de invățământ preuniversitar, fără obligația unitații de învățământ de a publica 

materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere securității 

naționale, ordinii publice, drepturilor și libertatilor cetățenesti, care constituie atacuri xenofobe, 

denigratoare sau discriminatorii. 

 

 
SECŢIUNEA A IV-A  

RESPONSBILITATILE ELEVILOR 

 

 Art.80 Elevii au obligaţia să respecte prevederile articolelor 14 – 15 din Statutul elevilor. 

 

SECŢIUNEA A V-A  

 STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI ÎN TIMPUL 

PROGRAMULUI ŞCOLAR 
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Art. 81 Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, impune următorul cod de comportament al elevilor, 

ce va fi adus la cunoştinţă părinţilor , elevilor şi prin afişare. 

1. Să respecte legile ţării, regulamentul şcolar şi Regulamentul intern. 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Sesizarea organelor de justiţie în cazul abaterilor deosebit de grave. 

 

2. Să aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Mutarea disciplinară temporară sau definitivă la altă clasă paralelă. 

 

3. Să aibă o ţinută vestimentară decentă, purtarea uniformei este obligatorie, fără 

bijuterii şi alte însemne. 
 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 

4. Să frecventeze zilnic toate orele  

 Sancţiuni: 

 La o întârziere, avertizare elevilor; 

 La 5 întârzieri, dirigintele anunţă părinţii; 

 La 10 absenţe nemotivate se scade un punct la purtare; 

  

5. Să nu distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev etc.) 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Scăderea notei la purtare . 

 

6. Să nu deterioreze bunurile din baza materială a şcolii 

 Sancţiuni: 

 Repararea sau înlocuirea tuturor obiectelor deteriorate; 

 In cazul în care vinovatul nu se descoperă, recuperarea pagubei se face prin 

contribuţia colectivă a elevilor clasei; 

 Muncă în folosul şcolii de la 2 la 4 ore - văruit pereţii mâzgăliţi, vopsit mobilier 

zgâriat, spălat toalete murdărite; 

7. Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe culoare şi în curtea şcolii 

 Sancţiuni: 

 Pentru aducerea şi spargerea seminţelor în incinta şcolii - 2 ore de muncă în folosul 

şcolii: adunat hârtii şi alte resturi, măturat în clase sau pe holuri; 

 Aruncarea hârtiilor şi altor resturi alimentare - 2 ore de muncă în folosul şcolii: adunat 

hârtii şi alte resturi, măturat în clase sau pe holuri; 

  Pentru recidivă, propunerea scăderii notei la purtare. 

 

8. Să nu folosească limbaj sau gesturi vulgare în raporturile cu profesorii, personalul 

administrativ sau cu ceilalţi elevi ai şcolii. 

 Sancţiuni: 
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 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Pentru nerespectarea profesorilor şi a personalului administrativ, scăderea notei la 

purtare; 

 

9. Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri. 

 Sancţiuni: 

 Pentru fumat în incinta şcolii, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte; 

 Pentru consumul de băuturi alcoolice, invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza 

gravitatea faptei; 

 Pentru consumul de droguri, anunţarea părinţilor şi a organelor competente; 

 

10. Să nu aducă în şcoală persoane străine în vederea săvârşire unor abateri. 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei. 

 

11. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. 

 Sancţiuni: 

 Confiscarea materialelor; 

 Comunicarea în scris părinţilor; 

 In caz de recidivă, scăderea notei la purtare. 

 

12. Să utilizeze cu grija manualele şcolare primite şi alte cărţi împrumutate de la 

bibliotecă. 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă;. 

 Pentru pierderea manualului, plata preţului integral; 

 Pentru pierderea cărţilor de la bibliotecă, înlocuirea cărţii prin cumpărarea unei cărţi 

noi. 

13. Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru 

consemnarea notelor, calificativelor, precum şi părinţilor pentru informare. 

 Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Modificări în carnet - 2 puncte scăzute la purtare; 

14. Să nu folosească telefonul mobil în timpul programului; 

Sancţiuni: 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 Scăderea notei la purtare pentru două abateri. 

 

 

15. Se interzice filmatul şi fotografiatul în incinta unităţii şcolare fără aprobarea 

conducerii unităţii. 

Sancţiuni: 

 Scăderea notei la purtare cu două puncte. 
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16. Să cunoască și să respecte regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea 

sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, 

cele de protecţie civilă şi de protecţia mediului. 

 

 Observaţia individuală; 

 Mustrarea scrisă; 

 

17. Pe durata transportului cu microbuzele şcolare, elevii sunt obligaţi să respecte 

regulile de disciplină prevăvute de Regulamentul intern. 

   Sancţiuni: 

 Avertisment; 

 Suspendarea dreptului de transport; 

 Retragerea dreptului de transport cu microbuzele şcolare. 

 

SECŢIUNEA A VI-A  

CODUL COMPORTAMENTAL AL ELEVILOR 

 
   Art.82. Pentru buna desfăşurare a procesului de instrucţie şi educaţie în Şcoala Gimnazială 

Dumbrăviţa, elevii au următoarele îndatoriri: 

 

  ÎNCEPEREA CURSURILOR 

 

1. Intrarea elevilor în curtea şcolii este permisă numai cu 20 minute înainte de începerea 

cursurilor, iar in clasa cu 15 minute înainte de intrarea profesorului şi învăţătorului, în perfectă 

ordine şi sub directa îndrumarea a învăţătorului sau profesorului de serviciu  

2. După intrarea învăţătorului sau a profesorului în clasă, elevii nu mai au acces la lecţie, decât 

cu aprobarea expresă a cadrului didactic respectiv. 

3. Elevii nu au voie să intre în şcoală prin uşa din faţă şi nici să staţioneze în faţa şcolii. 

4. Elevii nu au voie să vină la şcoală cu temele neefectuate sau să le copieze de la colegii lor în 

timpul recreaţiilor. 

5. Elevii vor intra în curtea şcolii şi în şcoală numai pe partea rezervată in acest sens elevilor. 

 

ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS  

 

1. Elevii trebuie să-şi însuşească temeinic cunoştinţele predate fiind atenţi, disciplinaţi, să ia 

notiţe de calitate după explicaţiile învăţătorului sau profesorului. 

2. Să ocupe locul în bancă, aşteptând în linişte învăţătorul sau profesorul. La intrarea în clasă a 

profesorului, elevii se vor ridica în picioare şi se vor aşeza numai cu încuviinţarea cadrului 

didactic respectiv. La sfârşitul orei, se vor ridica, de asemenea, în picioare şi vor părăsi clasa în 

ordine, după ieşirea învăţătorului (profesorului). 

3. In timpul orelor, vor urmări cu atenţie desfăşurarea lecţiilor, vor răspunde numai când sunt 

întrebaţi, ridicându-se în picioare. 

4. Suflatul sau copiatul sunt considerate grave abateri şi se pedepsesc ca atare. 

5. Să păstreze în bună stare avutul şcolii, să păstreze curăţenia şi ordinea în clasă şi în şcoală, în 

curte şi în parcul şcolii. Orice stricăciuni vor fi suportate de părinţii elevilor care au produs 

pagube, iar elevii vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de funcţionare a 

şcolilor din învăţământul preuniversitar. 
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    ÎN RECREAŢIE: 

 

1. Să iasă în ordine din clasă şi să-şi petreacă timpul destinat recreaţiilor în aer liber, în curtea 

şcolii, fără manifestări dăunătoare lor şi colegilor lor. 

2. Este interzisă ieşirea în stradă şi jocul cu mingea pe terenul sportiv, în afara orelor de educaţie 

fizică. 

3. Petrecerea recreaţiilor în holuri şi pe coridoare este permisă când afară este timp nefavorabil. 

4. Circulaţia elevilor pe holuri, coridoare şi scări se face în mod civilizat numai pe partea 

dreaptă, atât la intrare cât şi la ieşire. 

5. Nu este permis elevilor să stea pe pervazurile ferestrelor şi să folosească balustradele ca loc 

de joacă;  

6. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sunt cu desăvârşire interzise, atât în şcoală cât şi în 

afara şcolii. 

7. Resturile de alimente consumate în timpul recreaţiilor şi hârtiile nefolosite se vor pune în 

coşurile existente în acest scop în fiecare clasă şi în curte. 

8. Elevii sunt obligaţi ca în timpul recreaţiilor să nu alerge pe coridoare şi scări, să nu ţipe, să nu 

se îmbrâncească şi să intre în clasă la primul semnal al soneriei, iar la al doilea semnal să se 

găsească în bănci, aşteptând în linişte intrarea profesorului. 

 

TERMINAREA CURSURILOR 

 

1. Înainte de părăsirea clasei elevii sunt obligaţi să lase clasa în perfectă stare de curăţenie şi 

ordine. 

2. Elevii vor părăsi clasa în linişte, fără să alerge, să se bată, să ţipe şi să trântească uşile. 

3. Părăsirea şcolii se face imediat după terminarea ultimei ore de curs pentru a da posibilitatea 

personalului de îngrijire să facă aerisirea şi curăţenia claselor. 

  

PURTAREA ÎN AFARĂ DE ŞCOALĂ 
1. Elevii sunt datori să aibă o purtare cuviincioasă pe stradă şi în orice loc s-ar găsi. 

  2. Salutul este obligatoriu; băieţii vor saluta prin descoperirea capului; 

  3. Este oprită frecventarea spectacolelor nepermise vârstei. 

4. Elevii sunt datori să vorbească frumos, să se poarte politicos cu cei mai în vârstă decât ei şi 

chiar şi cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrânilor, bolnavilor şi invalizilor. 

5. Să respecte regimul zilnic de muncă stabilit de şcoală, pregătindu-se temeinic pentru lecţii. 

6. Să aibă o atitudine corectă în vizite, plimbări, în cadrul activităţilor practice din şcoală şi din 

afara ei. 

  7. În timpul vacanţelor să respecte regulamentul şcolar 

 

 

ALTE ÎNDATORIRI: 

 

1. Elevii au datoria să respecte onoarea clasei şi a şcolii din care fac parte, să ţină la demnitatea de 

elev. 

2. Toţi elevii, de la cei mici până la cei mari, se vor respecta şi stima reciproc. Trebuie să ia parte 

activă la viaţa colectivului clasei din care fac parte şi să-i combată pe cei care nu se supun 

îndatoririlor de elev şi încalcă disciplina şcolară. 

 
SECŢIUNEA A VII-A  
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PREMIEREA ELEVILOR 

 
Art.83. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 

disting prin comportare exemplară primesc următoarele recompense: 

a. Evidenţiere în faţa colegilor de clasă; 

b. Evidenţiere de către directorul unităţii de învăţământ în faţa colegilor de şcoală sau în faţa 

consiliului profesoral; 

c. Comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru 

care este evidenţiat; 

d. Burse de merit, burse de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori; 

e. Premii, diplome, medalii; 

f. Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil în ţară şi în 

străinătate; 

g. Premiul de onoare al unităţii de învăţământ; 

 

Acordarea premiilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la 

propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului unităţii de învăţământ. 

Se pot acorda premii elevilor care: 

a. Au obţinut primele 3 medii generale pe clasă; 

b. S-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

c. Au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d. Au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar; 

e. Alte situaţii prin care s-au remarcat;  

Unitatea de învăţământ stimulează activităţile de performanţă a elevilor prin alocarea unor 

premii din partea consiliului reprezentativ al părinţilor. 

 
 

VIII DISPOZIȚII FINALE 

 
Art. 84. Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare. 

Regulamentul se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Codul muncii și în celelalte acte normative 

în vigoare. 

Art. 85. Prezentul Regulament intern a fost analizat și validat, adus la cunoștință angajaților 

în sedinta C.P. din data de 30.09.2021. 

(2) Prezentul Regulament intern a fost aprobat în sedința CA din data de 01.10.2021. 

Art. 86. Regulamentul intra în vigoare in termen de 5 zile de la data semnarii lui.  

Art. 87. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat (la propunerea Consiliului Profesoral, 

Consiliului de Administrație, părinților, direcțiunii) atunci când apar acte normative noi privitoare la 

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

Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentanților Sindicatului. 

 

Director, 

Prof. Nicola Adrian 
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ANEXE 
Anexa 1 

 

Obligaţiile personalului de curăţenie sunt:  

 

1) măturarea umedă sau aspirarea prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie;  

2) întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală şi a grupurilor sanitare, prin dotarea şi 

folosirea corespunzătoare a materialelor de curăţenie şi a substanţelor dezinfectante şi prin spălarea 

şi dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate;  

3) întreţinerea stării permanente de curătenie în spaţiile de învătământ și în spaţiile exterioare clădirii 

unitătii;  

4) asigurarea curăţeniei zilnice în clase şi generale săptămânal, înainte de reluarea activităţii după 

vacanţele şcolare, sau la nevoie;  

5) pe toată durata serviciului, personalul nedidactic are obligaţia să asigure curăţenia şi paza unităţii 

şcolare şi să sesizeze conducerea şcolii pentru toate neregulile din şcoală;  

6) 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;  

7) dacă elevii lasă clasele foarte murdare personalul de îngrijire are obligaţia să sesizeze conducerea 

şcolii pentru a lua măsurile necesare;  

8) pentru efectuarea dezinfectiei (prin ștergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 ştergatoare de culori 

diferite: una pentru mânerele uşilor cabinelor closetelor, alta pentru pereţii şi uşa cabinei, o a treia 

pentru colacul vaselor closetelor şi ultima, pentru podeaua acestora. 

9) răspund personal în faţa controlului igienico – sanitar de curăţenia din şcoală; 

10) supraveghează în pauze modul de folosire a spaţiilor sanitare de către elevi, aducând la 

cunoştinţa cadrelor didactice neregulile constatate; 

11) au un comportament şi un vocabular adecvat atunci când se adresează elevilor, cadrelor didactice 

şi altor persoane cu care intră în contact; 

12) se adresează conducerii şcolii în orice problemă specifică activităţii. 
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Anexa 2 

 

Program personal nedidactic (îngrijitoare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimb 

1 

07.00 – 8.00 aerisirea sălilor de clasă, anexelor*; primesc produselor lactate și de 

panificație 

8.00-13.00 curățenia holuri** (doar in timpul orelor) și anexe*; 

11.00-11.20 pauza masă; 

Tura 

comuna 

12.30-15.00 curățenia comuna in salile de clasă, holuri și anexe*; 

Schimb 

2 

11 – 19.00 curățenia holuri (doar in timpul orelor) și anexe*; 

17.00 – 17.20 pauză masă; 

18.00 – 19.00 curățenia în sălile de clasa, holuri  
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Anexa 3 

 

PROGRAM CURĂŢENIE IN …… (TOALETE/CAMERĂ 

ALIMENTE/ CABINET MEDICAL/ BIROU) 
 

 

Nume/ 

Prenume 

responsabil  

Data Ora Semnătura Observaţii 
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Anexa 4.1 

Model cerere învoire/concediu 

AVIZAT,                                                APROBAT, 

Responsabil comisie/catedră,                             Director prof.  

……………………………… 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul/a ………………………………… angajat, în funcţia de ……………………, la 

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, vă rog să-mi aprobaţi o învoire colegială conform 

prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate în Învățământul 

Preuniversitar pe 2017, art.30, aliniatul 3, în data de..............................., orele..................................., 

clasa/clasele......................................................................................................... 

Menţionez că în anul şcolar .................... am beneficiat (număr zile……….) /nu am beneficiat 

de învoire colegială şi că suplinirea colegială solicitată va fi asigurată astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Perioadă/ore 

 

Cadrul didactic  

specializat propus pentruu 

suplinire (nume, prenume) 

Semnătura  

cadrului didatic  

Date de contact 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  

Solicit acestă învoire din următoarele motive: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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,,Personalul din învăţământ are dreptul, pentru rezolvarea unor situaţii personale, la 5 zile libere 

plătite/an şcolar, pe bază de învoire colegială, având obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal 

calificat. Cerere de învoire colegială se depune la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui 

şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii.,, Contractului Colectiv de 

Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate în Învățământul Preuniversitar cu nr.8347/20.02.2017, 

art.30, alin. 3. 

 

 

Data:                                                    Semnătura, 

……………………..                                …………………………………… 

                                        

Anexa 4.2 

APROBAT, 

Director prof.  

 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul/a ………………………………… angajat, în funcţia de ……………………, 

specialitatea…………………………., la Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, vă rog să-mi 

aprobaţi concediu (zile libere plătite) conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la 

Nivel de Sector de Activitate în Învățământul Preuniversitar pe 2017, art.30, aliniatul 1, în perioada 

.......................................... 

Menţionez că în această perioadă am:  

Nr. 

Crt. 

Zi 

 

Număr de ore Clasa Observaţii 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Solicit acestă învoire din următoarele motive: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Precizez că planificarea a fost depusă la Responsabil de comisie metodică/catedră. Mă oblig ca 

în termen de 8 zile să anexez documentul justificativ …………………………………………… 

,,Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în 

alte situaţii, după cum urmează: a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; b) naşterea unui copil - 5 

zile lucrătoare +10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediu paternal); c) 

căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, 

fraţilor, surorilor, salariatului sau al altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; e) 

schimbarea locului de muncă cu schimbarea reşedinţei/domiciliului - 5 zile lucrătoare; f) decesul 
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socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; g) schimbarea domiciliului-3 zile lucrătoare; h) îngrijirea 

sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familii cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare 

(pentru familii cu 3 copii sau mai mulţi).,, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de 

Activitate în Învățământul Preuniversitar cu nr.8347/20.02.2017, art.30, alin. 1. 

 

Data:                                                    Semnătura, 

……………………..                                …………………………………… 

 

 

 

 

 

Anexa 4.3                                                

 APROBAT C.A.  

cu nr……………/…………., 

Director prof. , 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul/a ………………………………… angajat, în funcţia de ……………………, 

specialitatea…………………………., la Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, vă rog să-mi 

aprobaţi concediu fără plată conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de 

Sector de Activitate în Învățământul Preuniversitar pe 2017, art.31, în perioada 

.......................................... 

Menţionez că în această perioadă am:  

Nr. 

Crt. 

Zi 

 

Număr de ore Clasa Observaţii 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Cererea se depune cu cel puţin 2 săptămâni înainte de perioada solicitată de concediu fără plată. 

 

Solicit acestă învoire din următoarele motive: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Precizez că planificarea a fost depusă la Responsabil de comisie metodică/catedră.  

,,(1)Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a 

căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu 

afectează vechimea în învăţământ. (2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, 
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precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ 

au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată 

însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează 

vechimea în învăţământ/în muncă. (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate 

determinate, stabilite prin acordul părţilor. Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector 

de Activitate în Învățământul Preuniversitar cu nr.8347/20.02.2017, art.31. 

 

Data:                                                    Semnătura, 

……………………..                                …………………………………… 

  


