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Art 1. Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Colegiului 

Național ”Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare 
 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

(2) Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 
(2) O.M.E.N.C.S.  nr.  4183/2022,  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  de  organizare  și 

funcționare  a  unităților  de  învățământ  preuniversitar,  publicat  în  Monitorul  Oficial  nr. 

4183/4.07.2022; 
(4) OMECT nr 1409/20.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ preuniversitar; 
(5) O.M.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului; 
(6) Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Nr. 396/15.05.2020; 
(7) Ordin Nr. 4343/2020 din 27.05.2020 privind violența psihologică – bullying. 

 
Art. 2. Potrivit art. 2, alin. (9), al aceluiași document, regulamentul intern al unităţii de învăţământ 

conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242, din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, 

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în  contractele  colective  de  muncă 

aplicabile   şi   se   aprobă   prin   hotărâre   a   consiliului   de   administraţie,   după   consultarea 

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la 

federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate  învăţământ preuniversitar. 

Art.3.   Potrivit   Ordinului   nr.   5447/2020   din   31   august   2020   privind   aprobarea 

Regulamentului-cadru   de   organizare   și   funcționare   a   unităților   de   învățământ 

preuniversitar, publicat în Monitorul oficial nr. 827/09.09.2020 
 

TITLUL I. Dispoziții generale 
(1) Potrivit art. 242, din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, Regulamentul intern cuprinde cel 
puţin următoarele categorii de dispoziţii: 

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare 

a demnităţii; 
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 
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h) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
i) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
j) reguli referitoare la procedura disciplinară; 
k) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 

(2) Prevederilor  obligatorii,  din  Legea  nr.  53/2003  —  Codul  muncii,  li  se  adaugă  prevederile 

contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, 

înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S., sub nr. 435/17.04. 2019. 
(3) Prezentul regulament intern are ca anexe următoarele documente: 

a) fișele de riscuri identificate pentru diferite categorii de personal și locuri de muncă; 
b) fișele  de  post-cadru  ale  categoriilor  de  personal  din  unitatea  de  învățământ,  conform 

Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

OMECTS nr. 6143/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului MECTS 

nr.  3860/2011  privind  aprobarea  criteriilor  şi  metodologiei  de  evaluare  a  performanţelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 
c) fișele-cadru de autoevaluare ale categoriilor de personal din unitatea de învățământ, conform 

Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

OMECTS nr. 6143/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului 

MECTS   nr.   3860/2011   privind   aprobarea   criteriilor   şi   metodologiei   de   evaluare   a 

performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 
 

Art. 4. Normele privind organizarea și disciplina muncii, în cadrul unităţii sunt stabilite prin 

prezentul  Regulament  intern,  întocmit  în  baza  prevederilor  Legii  53/2003,  de  unitatea  de 

învățământ cu personalitate juridică Colegiul Național Dragoș Vodă, în calitate de angajator. 
 

Art. 5. Prevederile prezentului Regulament intern se aplică tuturor salariaților, indiferent de durata 

contractului de muncă sau de modalitățile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu. 
 

Art. 6. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine și salariaților detașați 

de la alți angajatori pentru a presta muncă în cadrul unităţii, pe perioada detașării. 
 

- Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul unităţii le revine obligația de a respecta, 
pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora și normele de disciplină 

a muncii specifice procesului de muncă unde își desfășoară activitatea pe parcursul delegării. 
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TITLUL II. Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților 
 

Capitolul I. Drepturile și obligațiile angajatorului 
 

Art. 7. 
 

(1) În sensul Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, prin angajator se înţelege persoana fizica sau juridică 
ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe baza de contract individual de muncă. 

(2) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea și funcționarea unității de învățământ; 
b) să angajeze în muncă persoanele numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel 

în cauză este apt pentru prestarea acelei munci și să impună persoanelor angajate efectuarea 

examenelor medicale periodice, prevăzute de lege, pentru constatarea stării de sănătate, respectiv 

testarea psihologică anuală și examenul de medicina muncii (conform art. 27, alin (5) din Codul 

muncii); 
c) să impună persoanelor  care manipulează produse alimentare să efectueze periodic analizele 

medicale specifice pentru a putea desfășura această activitate; 
d) să  stabilească  atribuțiile  corespunzătoare  pentru  fiecare  salariat,  în  condițiile  legii  și/sau  în 

condițiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de 

activitate, aplicabil, inclusiv în condițiile contractului; 
e) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 
f) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
g) să stabilească obiectivele de performanţă individuale, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 
h) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. 
i) să  modifice  locul  muncii  unui  salariat  prin  delegarea  (exercitarea  temporară,  din  dispoziţia 

angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzatoare atribuţiilor de serviciu în 

afara locului său de muncă) sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevazut 

în contractul individual de muncă, cu păstrarea funcţiei şi a drepturilor prevăzute în contractul 

individual de muncă; 
j) să respecte legislația referitoare la delegare, în sensul în care, delegarea unui salariat poate fi 

dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru 

perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului; refuzul 

salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a 

acestuia; 
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k) să suspende de drept contractul individual de muncă al unui salariat/salariaților în următoarele 

situaţii: concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă; carantină; 

exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată 

durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate 

în sindicat; forţă majoră; în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de 

procedură penală; de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori 

atestările necesare pentru exercitarea profesiei; în alte cazuri expres prevăzute de lege; dacă în 

termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestarile necesare pentru 

exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; 
 

l) să suspende, din inițiativa salariatului, contractul individual de muncă, în următoarele situaţii: 

concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 

până la împlinirea vârstei de 3 ani; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 
7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei 

de 18 ani; concediu paternal; concediu pentru formare profesională; exercitarea unor funcţii 

elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata 

mandatului; participarea la grevă. 
 

m) să suspende contractul individual de muncă în situaţia absenţelor nemotivate ale 
salariatului,în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 

individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern; 
 

n) să suspende din iniţiativa sa, contractul individual de muncă în următoarele situaţii: pe durata 

cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii și în cazul în care angajatorul a formulat 

plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 

incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti (dacă se 

constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în 

temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi 

celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului); în cazul întreruperii 

sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, 

tehnologice, structurale sau similare; pe durata detaşării; pe durata suspendării de către autorităţile 

competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor; 
 

o) să suspende contractul individual de muncă, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată 
pentru studii sau pentru interese personale; 

 
p) să înceteze de drept contractul individual de muncă existent: la data decesului salariatului sau al 

angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la 

data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; la data rămânerii irevocabile a hotărârii 

judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a 
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angajatorului persoană fizică; la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi 

a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea 

acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, decizie care se comunică persoanelor aflate în 

situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare; la data comunicării deciziei de pensie, în 

cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită 

de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; ca urmare a constatării nulităţii absolute 

a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul 

părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare 

în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, 

de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; ca urmare a condamnării 

la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti; de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 

autorizaţiilor  ori  atestărilor  necesare  pentru  exercitarea  profesiei;  ca  urmare  a  interzicerii 

exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, 

de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; la data 

expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 
 

r) să dispună concedierea pentru motive care ţin de persoană în cazul în care, prin decizie a 

organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a 

salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de 

muncă ocupat și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat, angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data constatării cauzei concedierii; în cazul în care salariatul este arestat 

preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală, 

angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data constatării cauzei concedierii; 
 

s) să impună respectarea legislației în vigoare pentru învățământul preuniversitar, a legislației SSM 

și PSI și, în cazul în care autoritățile competente constată, cu prilejul inspecțiilor efectuate în 

unitatea de învățământ, nerespectarea legislației dintr-un anumit domeniu și decid aplicarea unor 

contravenții angajatorului, angajatorul își rezervă dreptul de a acționa, conform legii, împotriva 

persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii, pentru a asigura recuperarea sumelor plătite 

ca amenzi pentru neregulile constatate, din vina angajaților. 
 

(3) Angajatorul are următoarele obligații: 
 

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

desfășurarea relațiilor de muncă cu privire la cel puţin următoarele elemente: identitatea 

părţilor; locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să 

muncească  în  diverse  locuri;  sediul  angajatorului;  funcţia/ocupaţia  conform  specificaţiei 

Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu 

specificarea atribuţiilor postului; criteriile de evaluare a activitaţii profesionale a salariatului 
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b) aplicabile  la  nivelul  angajatorului;  riscurile  specifice  postului;  data  de  la  care  contractul 

urmează să își producă efectele; în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al 

unui contract de muncă temporară, durata acestora; durata concediului de odihnă la care 

salariatul are dreptul; condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata 

acestuia;  salariul  de  bază,  alte  elemente  constitutive  ale  veniturilor  salariale,  precum  și 

periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; durata normală a muncii, exprimată 

în ore/zi şi ore/săptămână; indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile 

de muncă ale salariatului; durata perioadei de probă. 
 

c) să asigure permanent condițiile corespunzătoare de muncă; 
 

d) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil și din contractele individuale de muncă; 

 
e) sa comunice la cererea scrisa a salariaților situația economica si financiara a unității; 

 
f)  să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; Registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite inspectoratului 

teritorial de muncă în ordinea angăjarii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor 

salariaţilor, data angajării, funcția/ocupaţia conform specificației Clasificării ocupațiilor din 

România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi 

cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, 

perioada detaşării şi data încetarii contractului individual de muncă; 
 

g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
 

h) să  elibereze,  la  solicitarea  salariatului  sau  a  unui  fost  salariat,  un  document  care  să 

atesteactivitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în 

specialitate; 
 

i)  să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților; 
 

j)  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; 

 
k) să  întocmească  dosarul  personal  al  fiecărui  salariat,  cu  respectarea  componentei  minime 

prevăzute de lege și să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului; 
 

l)  să respecte timpul de muncă convenit și modalitățile concrete de organizare a acestuia, stabilite 
prin prezentul regulament intern, precum și timpul de odihnă corespunzător; 

 
m)să respecte prevederile legale imperative și incompatibilitățile stabilite de prevederile 

legislației în vigoare, în ceea ce privește încheierea, modificarea, executarea și încetarea 

contractului individual de muncă; 
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n) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții 
în domeniul protecției muncii; 

 
o) să asigure materialele igienico-sanitare protective; 

 
p) să pună la dispoziția salariaților spațiu de lucru cu dotări, mijloace materiale și de lucru necesare 

asigurării unor condiții corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanță 

cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia; 
 

q) să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în 
raport cu cerințele și specificul fiecărei activități; 

 
r)  să organizeze activitatea salariaților ținând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fișa 

postului  atribuțiile  fiecăruia  în  raport  cu  studiile,  pregătirea  profesională  și  specialitatea 

acestora, stabilind în mod concret și echitabil volumul de muncă al fiecăruia; 
 

s) să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date subalternilor, atât în cadrul 
unității, cât și în afara acesteia; 

 
t)  să ţină evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi să supună controlului inspecţiei 

muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitată; 
 

u) în prezența semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia aceasta 

ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu și care poate determina crearea unei situații 

periculoase,  conducerea  compartimentului  va  dispune  un  consult  medical  al  salariatului 

respectiv; acest consult medical va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea unui 

diagnostic, pronunțarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar; 

în așteptarea unei soluții definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să mai exercite munca 

pentru care este încadrată în unitatea de învățământ; 
 

v) să informeze salariații privind rezultatul examenului medical annual (testarea psihologică, 

verificarea stării de sănătate de către medicul de medicina muncii) și să dea curs eventualelor 

recomandări făcute, în urma acestui control medical anual, de către psiholog și medicul de 

medicina muncii, prin solicitarea fiecărui salariat căruia i s-au făcut recomandări, de a pune în 

aplicare recomandările făcute de specialist și a face dovada acestui fapt prin documente 

specifice; 
 

w) salariații beneficiază de grupuri sanitare curate și dotate cu material de strictă necesitate, în 

vederea   creării   unui   confort   necesar   respectării   intimității   fiecăruia,   precum   și   pentru 

preîntâmpinarea îmbolnăvirilor; 
 

x) efectuarea curățeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face cu material specific pentru 
asigurarea dezinfecției; 

 

 
8 



 
 
 
 
 

Colegiul Național 

„Dragoș Vodă” 

Sighetu Marmației 

 
 

y) să  informeze  salariaţii  cu  privire  la  conţinutul  regulamentului  intern;  modul  concret  de 

informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern; 

Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului. 
 

(4) Elementele din informarea prevazută la alin. (3), lit.a) trebuie să se regăsească şi în 
conţinutul contractului individual de muncă. 

 
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3), lit. a) în timpul executării 
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen 

de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea 

modificare este prevăzută în mod expres de lege. 
 

(6) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual 
de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate. 

 
(7) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toata durata contractului individual de 
muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în 

timpul  executării  contractului,  în  condiţiile stabilite în  regulamentele interne, în  contractele 

colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. 
 

(8) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la 
plata de daune-interese. 

 
Art. 8. Persoanele care asigură conducerea unității de învățământ, în afără obligațiilor ce le revin 

în virtutea acestei calități, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor 

salariate. 
 
 
 

Capitolul II. Drepturile și obligațiile salariaților 
 

Art. 9. 
 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
 

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 
 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; dreptul la egalitate de șanse și tratament; 
 

d) dreptul la demnitate în muncă; 
 

e) dreptul la securitate și sănătate în muncă; 
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f) dreptul la acces la formarea profesională; 
 

g) dreptul la informare și consultare; 
 

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

 
i) dreptul la protecție în caz de concediere; 

 
j) dreptul la negociere colectivă și individuală; 

 
k) dreptul de a participa la acțiuni colective; 

 
l) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

 
(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

 
a)  obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin, conform fișei postului; 

 
b)  obligația de a respecta disciplina muncii; 

 
c)  obligația participanţilor la raporturile de muncă de a se informa şi a se consulta reciproc, în 

condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă, pentru buna desfăşurare a relaţiilor de 

muncă; 
 

d)  obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, precum și în contractual individual de muncă; 

 
e)  obligația de fidelitate față de angajator în executarea obligațiilor de serviciu; 

 
f)   obligația  de  a  păstra  confidențialitatea  informațiilor  dobândite  în  contextul  activității 

desfășurate la nivelul unității de învățământ; 
 

g)  de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se 

abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 

acesteia; 
 

h)  obligația de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vină și în legătură 
cu munca sa; 

 
i)   obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 

 
j)   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; 

k)  este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 
didactice, cum sunt: comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 
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l)   practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică 

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului; 

m) 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; 

n)  cadrele didactice trebuie să fie prezente cu 10 minute inainte de inceperea orelor de curs sau 

cu 30 de minute inainte de inceperea programului scolar in situatia in care este de serviciul pe 

şcoală, iar intrarea la ore se va face in moemtul in care suna pentru intrare in clasa, peofesorul 

avand   întotdeauna catalogul  clasei  asupra lui  pentru consemnarea absenţelor si  notelor 

elevilor, in cazul cadrelor didactice din gradinite programul la grupa incepe la ora 7:30 pentru 

schimbul 1 si se incheie la ora 17:30 pentru schimbul 2. Întârzierile repetate la orele de curs 

ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare; 

o)  cadrele didactice sunt obligate sa consemneze in catalog si carnete in maxim 10 zile, dar nu 

mai tarziu se incheierea situatiilor semestriale sau anuale, notele obtinute de elevi la evaluarile 

scrise; 
 

p)  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; 

q)  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; 

r)   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; 

s)   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; 

t)   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; 

u)  cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii 
în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

v)  cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane 
referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

w) 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; 

x)  la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

 
11 



 
 
 
 
 

Colegiul Național 

„Dragoș Vodă” 

Sighetu Marmației 

 
y)  cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de 

profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 

z)  cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului 
profesoral al clasei; 

aa) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 

bb) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 

cc)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. 

dd) La ultima oră a elevilor, ultimul cadru didactic va supraveghea elevii care își vor ridica scaunele 
pe mese si vor curăța resturile din bănci; 

(2) Serviciul pe şcoală 
 

(2.1)  Serviciul pe şcoală este asigurat de către toţi profesorii 
 

(2.2)  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. 
 

(2.3)  Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii: 

- îşi desfăşoară activitatea între 7:30 - 14,30; 

- 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. 

 
- 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; 
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- 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. 
 

(2.4) Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în 
fişa de evaluare anuală; 
(2.5) 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. 

(3) 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: 
 

(3.1) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei; 

(3.2) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi 
organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 

(3.3) 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; 

(3.4) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern 
la începutul fiecărui an şcolar; 

(3.5) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea 
fizică a acestuia; 

(3.6) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le 
predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor; 

(3.7) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează 
familia elevului; 

(3.8) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul 
medical şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor; 

(3.9) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea 
îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei; 

 
(3.10) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit 

sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară; 
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(3.11) 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; 

(3.12) 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; 

(3.13) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

(3.14) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în 
prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare; 

(3.15) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la 
activităţi extraşcolare; 

(3.16) 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; 

(3.17) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale; 

(3.18) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei 
şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar; 

(3.19) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în 
conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

 

 
(4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 
Este  numit  de  directorul  unităţii,  pe  baza  hotărârii  consiliului  de  administraţie,  la  alegerea 

consiliului profesoral. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi 

desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic 

„Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor Ministerului privind educaţia formală şi nonformală şi 

reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 
 

Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor şi cel al 

comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului 

şcolar al elevilor. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă 

Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a 

şcolii. 
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(5) 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; 
 

- 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. 

 
(6) 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; 
 

- sa anunte superiorul ierarhic imediat dupa ce descopera o disfunctionalitate; 
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- 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, săli de clasă, 

cabinet medical, birouri, camera de alimente, anexe și hol se montează un grafic ce va fi 

completat de îngrijitori (model Anexa 3). 
 
 

 
TITLUL III. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 
Capitolul I. Timpul de muncă 

 
Art. 10. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la 

dispoziţia  angajatorului  şi  îndeplineşte  sarcinile  şi  atribuţiile  sale,  conform  prevederilor 

contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în 

vigoare. 
 

Art. 11. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este, în 

medie, de 8 ore pe zi, de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile. 
 

Art. 12. Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-învățare-evaluare și de 

evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

Art. 13. 
 

(1) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar și nedidactic este identic 
cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii, 

iar atribuțiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fișele posturilor și anexele acestora. 
 

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul nedidactic și 
didactic auxiliar este 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de 

sâmbătă și duminică. 
 

(3) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare 
inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe 

săptămână. 
 

(4) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 
40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul 
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(5) colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în 
regulamentul intern. 

 
(6) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul didactic de predare 
se face conform legislației în vigoare și se regăsește în orarul școlii aprobat în Consiliul de 

administrație, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă 

aplicabil pentru sectorul învățământ preuniversitar; norma de muncă a acestei categorii de personal 

include pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluare și activități specifice de pregătire a 

activităților didactice, care nu impun în mod obligatoriu prezența la locul de muncă zilnic. 
 

(7) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă 
salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului. 

 
(8) Cu acordul sau la solicitarea salariaților în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească 
pentru aceștia programe individualizate de muncă, care pot funcționa numai cu respectarea 

limitelor precizate mai jos, la art. 14, alin (1) și (2) din prezentul regulament intern. 
 

Art. 14. 
 

(1) Durata timpului de lucru, în cazul salariaților care prestează activitate în baza unor contracte 
individuale de muncă cu timp parțial este de 4 ore/zi. 

 
(2) Munca prestată în afără duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilite, este muncă 

suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului, în limita maximă de 48 

ore/săptămână. 
 

(3) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă 

de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 
 

(4) Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul salariatului, 

prin dispoziție scrisă, doar în caz de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii 

producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor unui accident; cazul de forță majoră și 

lucrările urgente vor fi menționate explicit în dispoziția scrisă. 
 

(5) Munca suplimentară prestată de către personalul didactic auxiliar și nedidactic se compensează 
prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. 

 
(6) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăși 360 de ore anual. 

 
(7) În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul 

sindicatului al căruă membru este salariatul. 
 

(8) Munca suplimentară prestată de către personalul didactic de predare se compensează prin ore 
libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia. 
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Art. 15 
 

(1) 

 
 
Evidenta timpului de munca efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă, 

salariaţii fiind obligaţi să semneze condica de prezenţă zilnic; personalul didactic auxiliar şi cel 

nedidactic vor menţiona în condica de prezentţă atât ora sosirii în unitate cât şi ora plecării din 

unitatea de invatamant. 
 

(2) In vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie sa se regaseasca 
si in pontaje, responsabilitatea intocmirii acestora revenindu-i persoanei care are specificat acest 

lucru in fisa postului, respectiv contabilului. 
 

Art. 16. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la pauza de masă cu o 

durata de 20 de minute, care se include în programul de lucru. 
 

Art. 17. 
 

(1) Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează 
se face de către angajator. 

 
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: zilele de repaus săptămânal;1 și 2 
ianuarie; 24 ianuarie; prima, a doua și a treia zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii; 15 

august; 30 noiembrie; 1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele 

trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de către cultele religioase legale, altele decât cele 

creștine, pentru persoanele aparținând acestora. 
 

Art. 18. 
 

(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. 
 

(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 
3 ore din timpul său zilnic de lucru; salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de 

cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru. 
 

(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore 

pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea 

prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. 
 

(4) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează muncă de noapte este obligat să informeze despre 
aceasta inspectoratul teritorial de muncă. 

 
(5) Salariaţii de noapte beneficiază: fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală 

a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca 

aceasta să ducă la scăderea salariului de bază; fie de un spor pentru muncă prestată în timpul 

nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte 

din timpul normal de lucru. 
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Art. 19. Programul și completarea condicii de prezență 

 
19.1. Programul de functionare al unitatii: 

 
(1) programul orar pentru nivelul de invatamant gimnazial se încadrează conform hotararii CA; 
(2) programul orar pentru nivelul de învăţământ liceal se încadrează conform hotararii CA; 

 
19.2. Fișa de prezență 
(1) Nerealizarea celor 45/50 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)  Directorul verifică modul de completare a condicii și marchează orele neefectuate  
(3) Fișa de prezenta este documentul pe baza caruia se ţine evidenţa prezenţei întregului 
personal al unitatii la program. Se întocmeşte pe categorii de personal, fiecare salariat avand 

obligaţia de a-şi înscrie prezenţa la serviciu prin semnaturi, atat la sosire, cat şi la plecare. Se 

interzic semnaturile anticipate sau retroactive. Fișele de prezență se păstrează la biblioteca.  
(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 
scrisă tipizată (modele aflate pe siteul instituției și la secretariat), redactata cu 1 zi inainte, adresata 

directorului unitatii, in care se consemneaza si persoana care va tine 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 masuri 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 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 
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Muncă în privinţa învoirilor colegiale (5 zile pe an cu obligaţia de a asigura suplinirea cu personal 
calificat cu indicarea numelui în cererea depusă). 
(10) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite 
saualte situatii conform Art. 30 din Contractul colectiv de munca din invatamantul preuniversitar 

nr 78 / 22.02.2007 
(11) In cazul unor situații personale salariatii au dreptul la concedi fara plata a caror durată 
însumată nu pot depasi 30 de zile lucratoare pe an conform Art. 31 din Contractul colectiv de 
munca din invatamantul preuniversitar nr 78 / 22.02.2007 
19.3 Programul de lucru pentru personalul didactic – auxiliar si nedidactic (poate fi modificat 

prin Hotărâre de Consiliu de Administraţie): 

Contabil: 8:00 – 16:00; 
Administrator patrimoniu: 8:00 – 16:00; 
Secretariat: 8:00 – 16:00; 

Bibliotecar: 7.30 -15.30 

Informatician: 08:00 – 16:00 

Personal nedidactic: 

Schimbul I:  7.00 – 15.00 

Schimbul II:  10.00 – 18.00 
19.4 Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea 

salariatilor. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a 

timpului de munca. 
19.5. (1) Angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat 
(2) Salariatii au obligatia de a semna condica de prezenta la inceperea programului de lucru. 

 
Capitolul II. Concediile 

 
Art. 20. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. 

 
Art. 21. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări 

sau limitări. 
 

Art. 22. 
 

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare. 
 

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, 
cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea 

prestată într-un an calendaristic. 
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(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul 
colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 

 
ART. 23. 

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

 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă 

numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de 

muncă aplicabil. 
 

(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor 
care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. 

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

contractului individual de muncă. 
 

(5) Efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic se realizează 

în baza unei programări individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului care va 

depune cerere de concediu la secretariatul unității de învățământ. 
 

(6) Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor și se aprobă în 
consiliul de administrație al unității de învățământ. 

 
(7) În  cazul  în  care  programarea  concediilor  se  face  fracţionat,  angajatorul  este  obligat  să 

stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel 

puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 
 

Art. 24. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost 

programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, 

concediul nu poate fi efectuat. 
 

Art. 25.  Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 

concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter 

permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 

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

Art. 26. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau 

pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. In acest caz angajatorul 

are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea 

revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 

întreruperii concediului de odihnă. 
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Art. 27. 
 

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care 
nu se includ în durata concediului de odihnă. 

 
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, 

 
prin contractul colectiv de muncă aplicabil, astfel: 

 
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

 
b) nașterea unui copil - 5 zile lucrătoare+10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultura 

(concediu paternal); 
 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 
 

d) decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau a altor 
persoane aflate în întreținere - 5 zile lucrătoare; 

 
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței - 5 zile lucrătoare; 

 
f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

 
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

 
h) îngrijirea sănătății copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 și 2 copii), respectiv 2 zile 

lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii). 
 

Art. 28. 
 

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, personalul din învățământ are dreptul la 5 
zile libere plătite/an școlar, pe baza de învoire colegială, având obligația de a-și asigura 

suplinirea cu personal calificat. 
 

(2) Cererea de învoire colegială se depune la secretariatul unităţii, înainte cu o zi de ziua de 
învoire, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii, 

cu asumarea suplinirii prin semnătură. 
 

Art. 29. De aceleași drepturi și în aceleași condiții, conform art.27, beneficiază de cele 5 zile 

de învoire și personalul didactic auxiliar și nedidactic. 
 

Art. 30. Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror 

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

afectează vechimea în învățământ. 
 

Art. 31. 
 

(1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la concediu de odihnă, în funcție 

de vechimea în muncă, astfel: 
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a) până la 5 ani vechime - 21 zile lucrătoare; 
 
 
 

b) între 5 ani și 15 ani vechime - 24 zile lucrătoare; 
 

c) peste 15 ani vechime - 28 zile lucrătoare. 
 

(2) Acordarea concediului de odihnă se face, pe baza cererilor individuale depuse de către 
salariați, cu avizul șefului de compartiment și a conducerii unității de învățământ și se aprobă în 

consiliul de administrație, în functie de nevoile unității de învățământ. 
 

(3) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă 
suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare, potrivit contractului colectiv de muncă pentru sectorul de 

activitate învățământ preuniversitar, durata exactă a concediului suplimentar se stabilește în 

comisia  paritară  de  la  nivelul  unității  de  învățământ  și  se  aprobă  în  cadrul  consiliului  de 

administrație. 
 

Art. 32. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârțitul anului următor, tuturor 

salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau 

dreptul. 
 

Art. 33. Cadrele didactice beneficiază de un număr de 62 de zile lucrătoare de concediu de 

odihnă, pe parcursul vacanțelor școlare. 
 

Art. 34. Perioadele de efectuare a concediilor de odihnă se stabilesc și se aprobă de catre consiliul 

de administrație al unității de învățământ, analizându-se cererile individuale depuse de către 

salariați, în funcție de nevoile unității de învățământ, inclusiv cu asigurarea personalului necesar 

desfășurării în condiții corespunzătoare a examenelor naționale. 
 

Art. 35. 
 

(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 
 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. 
 

(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

 
(4) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia 

grav desfăşurarea activităţii. 
 

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

cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a 

stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei 

de formare profesională. 
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(6) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în 
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 

 
 
 

(7) învăţământ  sau  pentru  susţinerea  examenelor  de  promovare  în  anul  următor  în  cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (5). 

 
Art. 36. Salariații care urmează, completează, își finalizează studiile, precum și cei care se prezintă 

la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcții în învățământ au dreptul la concedii fără 

plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăși 90 

de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învățământ/în 

muncă. 
 

Art. 37. 
 

(1) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 

10 ani, cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ/inspectoratului școlar 

(în cazul personalului didactic de conducere, îndrumare și control), cu rezervarea postului/catedrei 

pe perioada respectivă. 
 

(2) Concediul poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime. 
 

(3) Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest 

drept, poate beneficia de concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei 

declarații pe propria răspundere că nu i s-a mai acordat acest concediu de la data angajării până 

în momentul depunerii cererii. 
 

Capitolul III. Salarizarea 
 

Art. 38. 
 

(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de 
muncă. 

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

un salariu exprimat în bani. 
 

(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 

religie,  opţiune politică,  origine socială, handicap, situaţie sau  responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală. 
 

(4) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, compensaţii, precum şi celelalte 
elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege. 

 
(5) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. 

 
(6) Salariul  este confidenţial,  angajatorul  având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 

asigurarea confidenţialităţii, ca de exemplu: 
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a) accesul la întocmirea și consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către 
persoanele care au în fișa postului stabilite în mod direct aceste atribuții și de către conducerea 

unității de învățământ; 
 

b) banii vor fi virați pe card sau ridicați doar individual sau prin împuternicire, pe bază de 
semnătură aplicată pe statul de plată, moment în care aceștia sunt predați salariatului titular al 

dreptului de încasare/ împuternicitului, alături de dovada cuantumului acestuia și a reținerilor 

efectuate cu respectarea prevederilor legale etc. 
 

(7) Răspunderea directă pentru modul de calcul al salariilor aparține persoanelor care răspund 
în mod direct, prin fișa postului, de întocmirea și verificarea statelor de plată, cu acordarea vizei 

de control financiar preventiv, iar răspunderea indirectă o poartă directorul unității de învățământ 

ca ordonator de credite. 
 

(8) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de 
către  angajator,  prin  compartimentul  contabilitate,  în  aceleași  condiții  și  termene  cu  actele 

contabile, conform legii. 
 

Art. 39. 
 

(1) Salariul se plătește în  data planificată pentru unitatea de învățământ de către instituțiile 

financiare, respectiv data de 14 a lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea, 

înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţii de învățământ. 
 

(2) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
 

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

în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu 

există  niciuna  dintre  aceste  categorii  de  persoane,  drepturile  salariale  sunt  plătite  altor 

moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 
 

(4) Plata salariului se dovedește prin orice documente justificative, ce demonstrează efectuarea 
plății către salariatul îndreptățit/persoana împuternicită/persoana stabilită prin lege. 

 
(5) Obligația întocmirii statelor de plată și a celorlalte documente justificative revine secretarului 

unității de învățământ, respectiv contabilului șef, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin 

fișa postului. 
 

(6) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria 

salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă. 
 

(7) Retinerile din salariul angajatului, cu titlu de obligatii financiare fata de institutiile bancare si 

nebancare, precum si fata de alte persoane se face numai pe baza de documente oficiale ale 

institutiilor in cauza sau institutiilor abilitate. 
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(8) Reținerile din salariul angajatului,cu titlu de obligații financiare față de instituțiile bancare și 

nebancare, precum și față de alte persoane se poate face și pe baza unei cereri înaintate de către 

angajat unității de învățământ în care lucrează, cerere care va fi completată, datată și semnată 

de către solicitant și va fi înregistrată la secretariatul unității de învățământ. 
 

(9) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 
 

a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 
 

b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 
 

c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 
 

d) acoperirea altor datorii. 
 

(10) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 
 

(11) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afără cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 
 

(12) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultatedin 

neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen 

de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. 
 

(13) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 
asigurarea confidenţialităţii. 

 
(14) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (12), unitatea de învățământ va înmâna 

lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite şi 

modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată. 
 

(15) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile 

lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti 

definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare. 
 

(16) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administraţiei publice locale 

şi unităţile de învățământ, în condiţiile legii, depun toate diligenţele necesare pentru plata la 

timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care se derulează execuţia bugetară pentru 

unităţile/instituţiile subordonate, potrivit competenţelor legale. 
 

Art. 40. 
 

(1) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi: 
 

a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar care  are domiciliul  sau  reşedinţa în  afără localităţii  unde se  află  sediul 

unităţii/instituţiei; 
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b) o indemnizaţie de instalare; 
 

c)în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a 

bugetului asigurărilor sociale de stat; 
 

e) indemnizaţie de hrană; 
 

f) vouchere de vacanţă. 
 

(2) În fila de buget a fiecărei unităţi de învățământ se vor evidenţia sumele necesare plăţii 
drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia. Unităţile de învățământ sunt obligate să 

calculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite şi inspectoratelor şcolare sumele 

necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, potrivit 

legii. 
 

(3) Angajatorii care, din vina lor, nu acordă salariaţilor drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) 
pot fi sancţionaţi disciplinar, conform legii. 

 
Art.  41.  -  Personalul  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  va  fi  promovat  la  următoarea  treaptă 

profesională/grad profesional, prin examen, conform legii. 
 
 
 

Capitolul IV. Organizarea muncii 
 

Art. 42. Pentru a asigura disciplina muncii în unitatea de învățământ, personalul are obligația să 

respecte programul de lucru și să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvență, 

corectitudine și fermitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de procesul educativ. 
 

Art. 43. 
 

(1) Personalul didactic de predare are obligația să întocmească și să prezinte, până la data de 1 
octombrie a fiecărui an școlar, documentele de proiectare didactică anuală, semestrială și pe unități 

de învățare la toate disciplinele din încadrarea pentru anul școlar în curs, șefului de catedră/ 

responsabilului de comisie metodică și directorului unității de învățământ, în vederea avizării 

acestora și înregistrării la secretariatul unității de învățământ. 
 

(2) Pe parcursul anului școlar, autorii documentelor de proiectare didactică pot interveni cu 
modificări sau completări justificate, dacă pe parcursul aplicării acestora constată că sunt necesare 

modificări/completări, pentru creșterea calității activității didactice. 
 

(3) Personalul didactic de predare are obligația să asigure cuprinderea tuturor conținuturilor 
programelor școlare în vigoare în cadrul planificării materiei la disciplina/disciplinele/modulele 

de la clasele din încadrare și să parcurgă conform planificării și integral materia planificată. 
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(4) Evaluarea rezultatelor la învățătură se va face în mod ritmic, în conformitate cu legislația 
în  vigoare  pentru  învățământul  preuniversitar  și  cu  respectarea  prevederilor,  referitoare  la 

evaluarea elevilor, din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. 
 

(5) Notele acordate elevilor vor fi justificate, comunicate acestora, conform prevederilor 
ROFUIP și celorlalte acte normative în vigoare și vor fi consemnate în documentele de înregistrare 

corespunzătoare (catalog, catalog electronic, carnet de note), numai de către cadrul didactic care a 

efectuat evaluarea elevilor. 
 

Art. 44. Orice cadru didactic are obligația să cunoască și să studieze cu atenție, pentru a fi în 

măsură să aplice corect și în timp util, prevederile ROFUIP și să le aplice în litera legii. 
 

Art. 45. 
 

(1) Diriginții au obligația să treacă toate mediile  în carnetul de note 
al fiecărui elev și să se asigure prin diferite modalități că părinții au luat cunoștință. 

 
(2) Toate aspectele care țin de aspecte deosebite ale frecvenței și rezultatelor elevilor la 
învățătură vor fi comunicate, conform prevederilor legale, părinților în scris, cu confirmare de 

primire. 
 

Art. 46. La sfârșitul anului școlar, profesorii-diriginți au obligația de a încheia situația școlară 

a elevilor și a verifica, în mod riguros toate datele consemnate în catalogul clasei. 
 

Art. 47. Toți diriginții au obligația și răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează 

serviciul în clasă. 
 

Art. 48. Se interzice scoaterea din incinta unității de învățământ a documentelor școlare pentru 

completare sau din alte motive. 
 

Art. 49. Se interzice fotocopierea documentelor școlare. 
 

Art. 50. Se interzice semnarea de către profesorul-diriginte/secretar a carnetelor de elev în locul 

directorului unității de învățământ și apoi aplicarea sigiliului școlii, aplicarea sigiliului școlii fără 

semnătura directorului unității pe carnetul de elev, dar și pe orice tip de document elaborat la 

nivelul unității de învățământ sau care vizează unitatea de învățământ. 
 

Art. 51. 
 

(1) Semestrial  profesorii  de  toate specialitățile verifică exactitatea și  corectitudinea mediilor 
încheiate. 

 
(2) Se interzice modificarea de note sau medii. 
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(3) Toate notele neclare sau eronate se pot anula numai de către profesorul care le-a consemnat în 
catalogul clasei. 

 
(4) Modificarea unei medii anuale se face de către profesorul clasei prin anulare cu o linie 

orizontală de culoare roșie, fără ștersături sau adăugiri și înscrierea notei corecte, numai cu 

cerneală roșie, după care se va semna de către cadrul didactic și director și se va aplica 

sigiliul școlii. 
 

(5) Se interzice înscrierea de date fără note. 
 

Art. 52. 
 

(1) Motivarea absențelor se va face numai de către profesorul-diriginte în baza unei adeverințe 

medicale/altui document medical, în care se specifică perioada de motivare a absențelor sau a 

unei cereri întocmite de către unul din părinți sau tutore legal, pentru maximum 20 de ore 

semestrial (3 zile de cursuri) și avizată în prealabil de către diriginte și directorul unității de 

învățământ. Aceste documente trebuie înregistrate la secretariat. 
 

(2) Motivarea absențelor se realizează efectiv în maximum 7 zile de la reîntoarcerea la cursuri. 
 

(3) Documentele prezentate mai târziu de acest termen își pierd valabilitatea. 
 

(4) Dirigintele clasei va ține evidența cererilor de învoire a elevilor aprobate, astfel încât să nu se 
depășească cele 20 de ore de învoire stabilite semestrial. 

 
Art. 53. Toate documentele școlii (cataloage școlare, registre matricole, registru de evidență a 

elevilor, acte de studii etc.) vor fi completate cu cerneală albastră, cât mai clar și mai citeț, în toate 

rubricile documentului și de preferință cu majuscule. 
 

Art. 54. În primele două săptămâni ale fiecărui an școlar vor fi completate, actualizate și avizate 

toate carnetele de note ale elevilor. 
 

Art. 55. În primele două săptămâni ale anului școlar și dacă este cazul și pe parcursul anului școlar, 

personalul didactic de predare al școlii are obligația de a-și completa și depune la secretariat 

dosarul personal cu toate actele stabilite la nivelul unității de învățământ. 
 

Art. 56. 
 

(1) Pentru asigurarea integrității bunurilor unității de învățământ toate cadrele didactice le vor 
prelua pe baza de inventar și vor răspunde de acestea, urmând să le predea în momentul încetării 

contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ. 
 

(2) Diriginții vor prelua pe baza de inventar de la administratorul de patrimoniu, sub 
semnătură, toate bunurile din sala de clasă alocată, inclusiv cele achiziționate cu sprijinul 

părinților și vor răspunde pentru păstrarea acestora în starea în care le-au preluat. 
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(3) În cazul în care anumite bunuri de la clasă vor dispărea sau vor fi distruse, acestea vor fi 
înlocuite de către persoana vinovată, cu informarea părinților/ de către clasă în cazul în care nu se 

identifică persoana vinovată. 
 

(4) Bunurile aflate în laboratoare/cabinete/boxe de materiale vor fi inventariate și incluse în 
gestiunea unuia dintre cadrele didactice care le utilizează. 

 
(5) Se interzice înstrăinarea sau împrumutarea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe sau a 
unor componente ale truselor, aparatelor, calculatoarelor, videoproiectoarelor etc. fără aprobarea 

directorului/directorului adjunct. 
 

Art. 57. Se interzice modificarea structurii orarului clasei/orarului școlii sau schimbarea locului de 

desfășurare a orelor, fără aprobarea directorului/directorului adjunct. 
 

Art. 58. 
 

(1)  Prezența la orele de curs este obligatorie. 
 

(2)  Durata orei de curs este de 50 minute. 
 

(3)  Orice întârziere sau absență se sancționează prin consemnare în condica de prezență și 
diminuarea corespunzătoare a retribuției. 

 
(4)  Învoirile cadrelor didactice, pentru cele 5 zile anual, stabilite prin contractul colectiv de 

muncă, se fac pe baza de cerere de învoire scrisă, adresată directorului/directorului adjunct al 

unității de învățământ, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte, cerere care se înregistrează la 

secretariat. 
 

(5)  Aprobarea cererilor de învoire este condiționată de identificarea și consemnarea pe cerere a 
cadrelor didactice, de regulă calificate, care vor asigura suplinirea orelor. 

 
(6)  În situații excepționale, cadrul didactic are obligația de a anunța înainte cu o zi sau în 

dimineața zilei respective absența de la activitate, telefonic, directorul/directorul adjunct sau 

când aceștia nu pot fi contactați va fi anunțat secretarul șef/secretarul școlii, în caz contrar 

neprezentarea este considerată absență și sancționată, conform reglementarilor în vigoare. 
 

(7)  Numărul maxim de zile de învoire anuală, pentru cadrele didactice, este de 5 zile lucrătoare. 
 

(8)  Nu se admit zile de învoire peste numărul maxim de zile stabilit prin contractul colectiv de 
muncă. 

 
(9)  Secretarul care gestionează resursele umane-cadre didactice va ține evidența riguroasă a 

zilelor de învoire solicitate de către cadrele didactice și va informa, înainte de aprobarea unei 

cereri de învoire, directorul/directorul adjunct în cazul în care sesizează depășirea numărului 

de zile de învoire admise prin contractul colectiv de muncă. 
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(10) Profesorii metodiști pot absenta de la ore în vederea efectuării inspecțiilor școlare în 

ziua în care au cele mai puține ore, cu asigurarea suplinirii de către un alt/alte cadre 

didactice a orelor din ziua respectivă. 
 

(11) Pentru a putea absenta de la ore în vederea efectuării inspecțiilor școlare, profesorii metodiști 

vor depune cerere de învoire adresată directorului/directorului adjunct cu cel puțin două zile 

înainte. 
 

(12) Cererea de învoire depusă de către profesorii metodiști nu se include în cadrul celor 5 zile de 

învoire anuală, pentru rezolvarea unor probleme personale, stabilite prin contractul colectiv 

de muncă. 
 

(13) Profesorii care se deplasează în cadrul unor proiecte europene ale unității școlare vor respecta 

procedura specifică pentru mobilități elaborată la nivelul inspectoratului, vor adresa cerere 

scrisă directorului școlii cu cel puțin 10 zile înainte. 
 

(14) Cererea nu va fi aprobată decât cu asigurarea suplinirii la ore de către alt cadru didactic. 
 

(15) Dacă perioada de deplasare este mai mare de 3 zile lucrătoare înlocuirea se va face numai cu 

un cadru didactic/cadre didactice de aceeași specialitate, cadre didactice identificate de către 

profesorii care urmează să plece în mobilitate. 
 

(16) Pentru proiectele educaționale locale, județene și naționale nu se admite desfășurarea de 
activități care implică elevii și cadrele didactice în timpul programului școlar. 

 
Art. 59. În cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic învoirile se fac pe bază de cerere scrisă, 

înaintată șefului de compartiment cu 2-3 zile înaintea datei solicitate, cu aprobarea acestuia și a 

directorului/directorului  adjunct al unității de învățământ.  În caz  contrar, neprezentarea este 

considerată absență și sancționată conform  reglementărilor în  vigoare  (excepție fac cazurile 

deosebite, neprevăzute). 
 

Art. 60. În cazul absentării nemotivate de la cursuri a unui cadru didactic, conducerea va dispune 

reducerea remunerației acestuia. 
 

Art. 61. 
 

(1) Cadrul didactic este obligat să intre la ora de curs imediat ce a sunat de intrare la oră. 
 

(2) Se interzice părăsirea clasei de către profesor în timpul celor 50 de minute alocate unei ore de 
curs, excepție fac cazurile deosebite, neprevăzute. 

 
(3) Se interzice părăsirea clasei înainte de a se suna de ieșire în pauză. 

 
Art. 62. Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare. 

 
Art. 63. Se interzice categoric fumatul în incinta unității de învățământ. 
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Art. 64. Se interzice deținerea și consumul de băuturi alcoolice și de droguri sau alte substanțe 

stupefiante în incinta sau în perimetrul unității de învățământ, precum și prezența în incinta școlii 

și între elevi a cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal angajat sub influența băuturilor 

alcoolice sau în stare de ebrietate, sub influența drogurilor sau a altor substanțe stupefiante, 

indiferent de activitatea desfășurată. 
 

Art. 65. Este interzisă strângerea de bani de la elevi și păstrarea sau gestionarea lor de către 

profesori sau profesori diriginți. 
 

Art. 66. Este interzisă colectarea de fonduri pentru protocolul examenelor naționale sau examenele 

pentru obținerea atestatelor profesionale. 
 

Art. 67. Se interzice crearea și funcționarea, în incinta școlii, a oricăror formațiuni politice, 

desfășurarea activității de propagandă politică sau a celei de prozelitism religios, precum și a 

oricărei forme de activitate care încalcă normele de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau 

psihică a elevilor. 
 

Art. 68. Toate cadrele didactice au obligația să poarte la școală o ținută decentă, în spiritul 

obiectivelor educației pe care le promovează școala. 
 

Art. 69. Întârzierile repetate la intrarea la ore constituie abatere disciplinară și se sancționează. 
 

Art. 70. Se interzice tuturor cadrelor didactice să folosească părți din pauzele elevilor pentru 

terminarea activităților de predare-învățare-evaluare. 
 

Art. 71. Se interzice în mod categoric purtarea de discuții neprincipiale și contradictorii între 

cadrele didactice în prezența elevilor sau efectuarea unor comentarii la adresa altor cadre 

didactice în prezența elevilor. 
 

Art. 72. De asemenea, se interzice cu desăvârșire defăimarea unor cadre didactice în cadrul 

colectivului didactic și în discuțiile cu părinții sau elevii. 
 

Art. 73. Se interzice în mod categoric lăsarea elevilor nesupravegheați de către profesori la orele 

din programul școlar. 
 

Art. 74. Constituie abatere disciplinară motivarea absențelor fără acte justificative sau de către alte 

cadre didactice decât dirigintele. 
 

Art. 75. Toate cadrele didactice au obligația de a informa conducerea școlii, ori de câte ori este 

nevoie, în mod operativ, cu privire la manifestări necorespunzatoare ale elevilor. 
 

Art. 76. Toți profesorii-diriginți vor informa în mod operativ părinții elevilor, pentru orice abatere 

săvârșită de către aceștia și vor stabili de comun acord măsurile care se impun pentru corectarea 

comportamentului. Toate informările făcute părinților vor fi înregistrate la secretariat. Periodic 
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aceste informații vor fi aduse la cunoștință conducerii școlii pentru monitorizarea în timp a elevilor 

școlii. 
 

Art. 77. Fiecare diriginte își va asigura un sistem cât mai eficient de informare imediată a părinților 

cu privire la aspecte urgente prin telefoane, catalog electronic, alți elevi, vecini, e-mail, facebook 

etc., sistem adus la cunoștință părinților. 
 

Art. 78. Toți salariații au obligația să efectueze controlul medical anual. 
 

Art. 79. Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 
 

a) neîndeplinirea repetată a sarcinilor de serviciu; 
 

b) îndeplinirea superficială, formală și fără responsabilitate a sarcinilor de serviciu; 
 

c) nerespectarea sistematica a termenelor de elaborare și de predare a documentelor și a unor 
lucrări specifice activității desfășurate; 

 
d) consemnarea de date eronate în situațiile statistice de elaborat; 

 
e) desfășurarea, în timpul orelor de program, a altor activități decât cele stabilite prin fișa postului, 

 
sau prin atribuțiile stabilite prin contractul colectiv de muncă; 

 
f)  refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu; 

 
g) părăsirea locului de muncă în timpul programului, fără informarea șefului de compartiment și 

directorului unității de învățământ; 
 

h) efectuarea unor lucrari incorecte și cu întârziere; 
 

i)  lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată la serviciu; 
 

j) limbajul și comportamentul necorespunzator în relațiile cu elevii și restul personalul unității de 
învățământ, precum și în relațiile cu părinții elevilor. 

 
Art. 80. Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca 

prevederile prezentului regulament și fișa postului, deontologia profesională, precum și cele care 

afectează în orice mod procesul de învățământ și activitatea școlii, dacă se constată culpa acestuia. 
 

TITLUL IV. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 
 

Art. 81. 
 

(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste 

o abatere disciplinara sunt: 
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- avertismentul scris; 

 
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

 
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 

1-3 luni cu 5-10%; 

- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 
 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
 

(3) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 
 

(4) Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului 
de conducere: 

- personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum si cel de conducere din 

invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului 

individual  de  munca,  precum  si  pentru  incalcarea  normelor  de  comportare  care  dauneaza 

interesului invatamantului. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului, in raport cu 

gravitatea abaterilor sunt: 
- observatia scrisa; 
- avertisment; 
- diminuarea salariului de baza cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere cu pana la 

15% pe o perioada de 1-6 luni; 
- suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de 

conducere, de indrumare si de control; 
- destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant; 

- desfacerea disciplinara a contractului de munca; 
 

(5)  In unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director 

sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie ori ai 

consiliului profesoral. 
 

(6)  Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, 

audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare. Pentru cercetarea 

abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre 

care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un 

reprezentant al salariatilor iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin 

egala cu a celui care a savarsit abaterea.(a se vedea Codul de etică din Colegiul Național 

“Dragoș Vodă”, 2021) 
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TITLUL V. Reguli privind protecția, igiena, sănătatea și securitatea în muncă 
 

Art. 82. 
 

(1) Normele de securitate și sănătate în muncă sunt conforme prevederilor Legii securității și 
sănătății  în  muncă  nr.  319/2006  și  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  319/2006, 

standardelor și altor reglementări în domeniu, la condițiile concrete de executare a activităților din 

școală, astfel încât să fie stabilite modalitățile de acțiune pentru prevenirea tuturor riscurilor 

posibile de accidentare și îmbolnăvire profesională. 
 

(2) Conform prevederilor art.13 lit.e), din Legea Securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006, 
angajatorul  are  obligația  să  elaboreze  instrucțiuni  proprii,  în  spiritul  prezentei  legi,  pentru 

completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de 

particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. 
 

Art. 83. 
 

(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă. 
 

(2) Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății 
salariaților și să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. 

 
(3) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 

profesionale, în condiţiile legii. 
 

(4) Angajatorul  are  obligaţia  să  organizeze  instruirea  angajaţilor  săi  în  domeniul  securităţii 
şisănătăţii în muncă. 

 
(5) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către 

angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, după 

caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 
 

(6) Instruirea prevăzută la alin. (5) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor careîşi 

schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere 

mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă 

a activităţii. 
 

(7) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 
 

(8) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, 

cuscopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 

protecţiei muncii. 
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(10) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai 
multe comitete de securitate şi sănătate în muncă, numărul acestora se stabileşte prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil. 
 

(11) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate 
în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni. 

 
(12) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în 

muncă,atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii 

numit de angajator. 
 

Art. 84. Angajatorul are următoarele obligații pentru asigurarea protecției, igienei, sănătății și 

securității muncii: 
 

a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții 
în domeniul protecției muncii; 

 
b) să acorde persoanelor cu atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă un timp adecvat și 

să le furnizeze mijloace necesare pentru a-și putea exercita atribuțiile; 
 

c) să  asigure  dotarea,  întreținerea,  verificarea  echipamentelor  individuale  de  protecție  și  a 
echipamentelor individuale de lucru; 

 
d) să asigure materiale igienico-sanitare; 

 
e) să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în 

procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor; 
 

f) să asigure condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru 

creareacondiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în 

situaţii speciale şi în caz de pericol iminent; 
 

g) să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii pentru controlulmedical 

al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de 

muncă. 
 

Art. 85. Fiecare salariat are obligația să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea și 

sănătatea sa precum și a celorlalți salariați. 
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TITLUL VI. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării 
oricărei forme de încălcare a demnității. 

 
Art. 86 

 
(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 

 
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii 

pe care urmează să o presteze. 
 

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc. 
 

(4) În cadrul relațiilor de muncă funcționeaza principiul egalității de tratament față de toți salariații 
din unitate. 

 
Art. 87. 

 
(1) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau 

activitate sindicală este interzisă. 
 

(2) 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  sau  înlăturarea  recunoașterii,  folosirii  sau  exercitării 

drepturilor prevăzute în legislația muncii. 
 

(3) 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. 

 
(4) Orice  salariat  care  prestează  o  muncă,  beneficiază  de  condiţii  de  muncă  adecvate 
activităţiidesfăşurate,  de  protecţie socială, de securitate şi  sănătate în  muncă, precum  şi  de 

respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 
 

Art. 88. 
 

(1) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 
muncă egală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție 

împotriva concedierilor nelegale. 
 

(2) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe 
criteriulde sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare. 
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Art. 89. Salariații se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor 

profesionale, economice și sociale. 
 

Art. 90. Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, salariații și angajatorul se vor informa și se 

vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractului de muncă aplicabil. 
 

Art. 91. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. 
 

Art. 92. Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor 

informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. 
 

Art. 93. Nu sunt considerate discriminări următoarele: 
 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării; 
 

b) acţiunile pozitive prevăzute de lege pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi; 
 

c) cerinţele de calificare prevăzute de lege pentru activităţile în care particularităţile de sex 

reprezintă  un  factor  determinant  datorită  condiţiilor  specifice  şi  modului  de  executare  a 

activităţilor respective. 
 

Art. 94. Este interzis să se ceară unei candidate la angajare să efectueze/prezinte un test de 

graviditate sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de muncă. 
 

Art.  95.  Este  interzisă  discriminarea  prin  utilizarea  de  către  angajator  a  unor  practici  care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătura cu relaţiile de muncă, referitoare la: 
 

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

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

 
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 

 
d) stabilirea remunerației; 

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

 
f) informare și consiliere profesională, programe de 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 legislatiei în vigoare. 
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Art. 96 
 

(1) 

 
 
Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de 

către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea profesională, intelectuală sau 

sexuală a acesteia. 
 

(2) Hărțuirea  sexuală  a  unei  persoane  de  către  o  altă  persoană  la  locul  de  muncă  este 
considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 

 
(3) 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. 
 

(4) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire 
sexuală, având ca scop: 

 
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pentrupersoana afectată; 

 
b) 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. 
 

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

încălcarea acestora. 
 

Art. 97. 
 

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

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

angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice manifestare confirmată 

de hărțuire sexuală la locul de muncă, vor fi sanctionați disciplinar. 
 

(2) 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. 

 
(3) Unitatea 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. 
 

(4) La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. 
 

(5) 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. 
 

(6) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune. 
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(7) Potrivit  dispozițiilor  art.  203  indice  1  din  Codul  penal,  cu  modificările  și  completările 

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. 
 

Art. 98. Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se 

înţelege accesul nediscriminatoriu la: 
 

a) angajare  în  toate  posturile  sau  locurile  de  muncă  vacante  şi  la  toate  nivelurile  ierarhiei 
profesionale; 

 
b) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

 
c) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

 
d) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi. 

Art. 99. 

(1) Este înterzis oricărui salariat să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din 

cadrul unității de învățământ în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră 

în legătură în exercitarea activității, prin: 
 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 
 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 
 

d) ştirbirea demnităţii salariaţilor. 
 

(2) Persoanele care încalcă demnitatea altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare vor fi supuşi unei 

anchete administrative instituite la nivelul conducerii şi sancţionarea lor în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 
 

(3) Încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse între bărbați și 
femei, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz a 

persoanelor vinovate. (art. 45 şi 46 din Lege). 
 

(4) 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. 
 

(5) 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 
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(6) ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență  sau  hărțuire sexuală, în 
completarea celor prevăzute de lege. 

 
TITLUL VII. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. 

 
Art. 100. Criteriile de evaluare/ procedura de evaluare a personalului unitatii suntprevazute in fisa 

de evaluare anuala, elaborata potrivit reglementarilor in vigoare, pentru fiecare categorie de 

personal in parte/ in OMECTS 6143/2011 si OMECTS 3860/2011, dupa cum urmeaza : 
 

(1) Personal didactic si didactic-auxiliar OMECTS 6143/2011 
 

(2) Personal nedidactic OMECTS 3860/10.03.2011 
 

(3) Metodologia  de  evaluare  pentru  personalul  didactic  şi  personalul  didacticauxiliar  a  fost 
modificată şi completată prin OMEN 3597/18.06.2014; 

 
Art. 101. Angajatorul are obligatia de aplica criteriile de evaluare in mod obiectiv, corect si 

nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre 

femei si barbati. 
 

Art. 102. (1)Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje. 
 

(2) Rezultatele evaluarii profesionale vor putea fi utilizate in vederea: selectiei salariatilor in 

vederea promovarii; selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri colective; selectiei 

salariatilor corespunzatori profesionali. 
 

Art. 103. Neobtinerea unui punctaj minim, la doua evaluari periodice consecutive, va putea atrage 

concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala. 
 

Art. 104. Responsabilităţi: 
 

(1) ale cadrelor didactice 
 

- să  cunoască  criteriile  de  evaluare  prevăzute  în  LEGE,  indicatorii  de 
performanţă şi descriptorii de calitate aprobaţi în Consiliul de Administraţie şi obligaţiile 

prevăzute în fişa postului. 
 

- să se autoevalueze la sfârşitul anului şcolar completând fişa de evaluare, 
respectând Indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate aprobaţi la nivel de şcoală. 

 
- să deţină în portofoliul personal dovezile care susţin punctajul acordat şi să 

le prezinte, dacă este cazul, atunci când este solicitat. 
 

- să participe la şedinţa de catedră în care se face evaluarea colegială. 
 

- să participe la şedinţa Consiliului de Administraţie   în care se susţine 

Interviul evaluare. 
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(2) ale responsabililor de catedră/arii curriculare 
 

- să organizeze la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră/arie curriculară în 
care să se punctajul de evaluare colegială pentru toţi membrii catedrei 

 
- să  furnizeze  cadrelor  didactice  dovezile  existente  la  nivelul  catedrei 

(rapoarte de activitate, procese verbale etc.) atunci când este solicitat 
 

- să asigure obiectivitatea evaluării colegiale pentru toţi membrii catedrei 
 

- să predea la conducerea şcolii fişele de evaluare completate de cadrul 
didactic (punctajul de autoevaluare) şi de responsabilul de catedră (evaluarea colegială) 

 
 

 
(3) ale conducerii şcolii 

 
- să primească fişele de evaluare de la responsabilii de catedră şi să solicite 

cadrului didactic/responsabilului de catedră dovezi, atunci când diferenţele existente între 

punctajul de autoevaluare şi cel rezultat în urma evaluării colegiale afectează calificativul 

final 
 

- să   organizeze   interviurile   de   evaluare   în   şedinţele   Consiliului   de 
administraţie 

 
- 

 
 
să prezinte dovezi atunci când există diferenţe între punctajele rezultate în 

urma autoevaluării, a evaluării colegiale şi cele propuse de Consiliul de Administraţie 
 

- să medieze diferenţele existente între cele 3 evaluări pe baza dovezilor 
 

prezentate - să comunice cadrului didactic calificativul anual acordat de Consiliul de 
 

Administraţie 
 

(4) Etape: 
 

Etapa I: Pe parcursul anului şcolar cadrul didactic colectează în portofoliul personal 
dovezile pe baza cărora se face autoevaluarea 

 
Etapa II: Cadrul didactic completează fişa de evaluare cu punctajul rezultat în urma 

autoevaluării, pe care o predă la responsabilul de catedră. 
 

Etapa III: Responsabilul de catedră organizează la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră 

în cadrul căreia se va face evaluarea colegială şi predă la conducerea şcolii fişele de evaluare cu 

primele 2 rubrici completate. 
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Etapa  IV:  Conducerea  şcolii  analizează  fişele  de  evaluare,  întocmeşte  graficul  de 

desfăşurare a interviurilor de evaluare şi propune Consiliului de Administraţie punctajul pentru 

rubrica a 3-a din fişa de evaluare. Atunci când există diferenţele existente între cele 3 punctaje 

afectează calificativul ce urmează a fi acordat pentru un criteriu, va anunţa cadrul didactic, 

respectiv responsabilul de catedră, să prezinte în Consiliul de Administraţie dovezile ce au stat la 

baza evaluării. Totodată, directorul şcolii va prezenta dovezile care au determinat ca punctajul 

propus spre aprobare Consiliului de administraţie să fie diferit de punctajele rezultate în urma 

autoevaluării, respectiv evaluării colegiale 
 

Etapa V:  În Consiliul de Administraţie se susţine interviul de evaluare şi se aprobă 

punctajul de evaluare acordat de Consiliul de Administraţie. Atunci când pentru un domeniu al 

evaluării diferenţele existente între cele 3 etape de evaluare determină diferenţe între calificativul 

acordat domeniul respectiv, în Consiliu de Administraţie se analizează dovezile existente, se 

mediază conflictul şi se aprobă calificativul final. Calificativele finale se consemnează în registrul 
 

Consiliului de Administraţie pentru fiecare cadru didactic în parte, cu semnătura acestuia 
că a participat la şedinţă. 

 
(5) Documente doveditoare: fişa de evaluare conform legislatiei, indicatorii de performanţă şi 

descriptorii de calitate elaboraţi de şcoală, portofoliul personal al cadrului didactic (va fi prezentat 

doar la cererea responsabilului de catedră sau de conducerea şcolii, atunci când există diferenţe de 

punctaje în evaluare), dosarul catedrei (va fi prezentat doar la cererea conducerii şcolii atunci când 

există diferenţe de punctaje în evaluare), fişele de asistenţă sau alte documente de monitorizare şi 

control întocmite de conducerea şcolii (se vor prezenta în C.A. doar când există diferenţe de 

punctaje  în  evaluare),  registrul  de  procese  verbale  încheiate  la  şedinţele  Consiliului  de 

Administraţie Art. 196. 
 

(1) Calificativele anuale, pentru toate categoriile de personal ale unității de învățământ, se vor 
acorda conform fișei de autoevaluare/evaluare, completată de către salariat, evaluată la nivelul 

catedrei/comisiei metodice/compartimentului, validată în CP și apoi evaluată în CA al unității de 
 

(2) învățământ,   însoțită   de   raportul   de   activitate   întocmit   de   către   salariat,   pe 
domeniile/criteriile de competență/indicatorii de performanță precizați în fișa de 
autoevaluare/evaluare. 

 
(3) Evaluarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar, în vederea acordării 
calificativului anual, se face la sfârșitul anului școlar, conform calendarului stabilit prin legislația 

în vigoare de evaluare a acestor categorii de personal. 
 

(4) Evaluarea profesională a personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic, 
potrivit legislației în vigoare de evaluare a acestei categorii de personal. 
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Dispoziții finale. 
 

Art. 105. Angajatorul are obligația de a informa salariații cu privire la conținutul regulamentului 

intern, regulament care se afișează la sediul angajatorului și de a solicita salariaților, sub semnătură, 

confirmarea îndeplinirii acestei prevederi a prezentului regulament. Anterior aducerii la cunoștință 

salariaților, prezentul regulament intern nu poate produce efecte. 
 

Art. 106. Regulamentul intern se comunică, prin orice modalitate, fiecărui șef de compartiment de 

specialitate și fiecărui cadru didactic și se solicită, în scris, confirmarea primirii regulamentului 

întern. 
 

Art. 107. Persoanele angajate dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament intern vor fi 

înformate, în scris, la angajare privind existența prezentului regulament. 
 

Art. 108. Prezentul regulament intern poate fi revizuit anual, pe baza propunerilor făcute de către 

conducerea unității de învățământ, reprezentanții sindicatului din unitatea de învățământ, șefii 

compartimentelor de specialitate, de către șefii de catedre/ comisii metodice/ arii curriculare. 
 

Art. 109. Prezentul regulament intern este obligatoriu pentru toate categoriile de personal din 

unitatea de învățământ. 
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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  si   în   spaţiile 

 
exterioareclădirii unitătii; 

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

 
dupăvacanţele şcolare, sau la nevoie; 

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

 
pazaunităţii 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 

 
sesizezeconducerea şcolii pentru a lua măsurile necesare; 

 
8)  pentru efectuarea dezinfectiei (prin stergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 ştergatoare 

deculori 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; 
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11) au   un   comportament   şi   un   vocabular   adecvat   atunci   când   se   adresează   elevilor, 
 

cadrelordidactice şi altor persoane cu care intră în contact; 

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

 
Anexa 2 

 
 
 
 
 

PROGRAM CURĂŢENIE IN …… 

(TOALETE/ SĂLI DE CLASĂ/ CABINET 

MEDICAL/ BIROURI) 
 
 
 
 

Nume/ 

Prenume 

responsabil 

Data Ora Semnătura Observaţii 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Anexa 3. 
 

Anexa 3.1 
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Aprobat, 
 

Director prof. Crina-Marilena Voinaghi 
 
 
 
 

 
DOAMNA DIRECTOR, 

 
 
 

Subsemnatul, …………………………………………………………………………, cadru 
didactic la Colegiul Național DRAGOȘ   VODĂ, solicit învoirea în data de ……………….. 

pentru un număr de …………. ore, care vor fi suplinite de colegii mei după cum urmează: 
 
 
 

Data Ora Clasa Disciplina Profesor suplinitor Acord cadru 
didactic 
suplinitor 
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Menționez că solicit această învoire pentru * 
……………………………………………………………………………………. și în anul școlar 

2021-2022 nu/am mai beneficiat de un număr de ……..ore învoire. 
 
 
 
 

 
Data Semnătura 

 
 
 

*rezolvarea unor problem personale 

*participare la cursuri, sesiuni, inspecții 

 
 
 
 
 

,,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, 
 

…………………….. …………………………………… 
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Anexa 3.2 
 

APROBAT, 

 
Director prof. Crina Marilena Voinaghi 

 
 
 
 

DOAMNA DIRECTOR, 
 

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

la Colegiul Național Dragoș Vodă 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/catedra. Mă 
oblig ca în termen de 8 zile să anexez documentul justificativ 

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

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 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, 

 
…………………….. …………………………………… 
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Anexa 3.3 APROBAT C.A. 

 
cu nr……………/…………., 

 
Director prof. Crina Marilena Voinaghi 

 
DOAMNA DIRECTOR, 

 
 

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

specialitatea…………………………., la Colegiul Național Dragoș Vodă, 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: ……………………………………………………… 

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

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

,,(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, 

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, 
 

…………………….. …………………………………… 
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