
 

1 
 

5748/28.10.2022 

 

 

 

REGULAMENT INTERN 

 

al Colegiului Național “Iosif Vulcan” Oradea 

 

 
 

 
Aprobat  în Consiliul de Administraţie din   28.10.2022



 

2 
 

 

CUPRINS: 
 
 

 Prezentarea generală a instituției 3 

CAP. I Dispoziții generale 6 
   

CAP. II Protecţia, igiena şi securitatea muncii 9 
   

CAP. III 
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 

11 
înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii   

   

CAP. IV Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 15 
   

CAP. V 
Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor 

24 
individuale ale salariaţilor   

    

 1. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 25 
    

 2. Organizarea timpului de muncă 27 
    

CAP. VI 3. Timpul de odihnă și alte concedii 28 
    

 4. Salarizarea 33 
    

 5. Reguli de pătrundere în spaţiul şcolii 34 
    

 1. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 36 
    

CAP. VII 
2. Răspunderea disciplinară și materială a personalului  

 

didactic, didactic auxiliar, a personalului de conducere, 36   

  de îndrumare și de control  
   

CAP. VIII Reguli referitoare la procedura disciplinară 39 
   

CAP. IX Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 42 

CAP. X 
Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau 

44 
contractuale specifice   

   

CAP. XI BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI (ELEVI) 54 

   
   

CAP. XII Dispoziții finale 60 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
 

 

Prezentarea generală a instituției 
 

 

          În anul școlar 2022-2023, în Colegiul Național ,, Iosif Vulcan” Oradea, cifra de 

școlarizare propusă la nivel de unitate cu personalitate juridică , nivel preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal, a fost aprobată de către ISJ Bihor. Oferta educațională include și 

activități/discipline în cadrul CDȘ (55), activități extracurriculare pentru formarea si 

certificarea unor competențe lingvistice avansate , instituția fiind Centru  DELE, 

CAMBRIDGE și OXFORD. 

 În acest an școlar funcționează la învățământul de zi , program prelungit, nivelul 

primar - 19 clase (481 elevi), gimnazial-15 clase (377 elevi) și liceal- 19 clase (477 elevi), cu 

un efectiv total 1335 de  elevi, in trei clădiri, Jean Calvin nr. 3, invățământ gimnazial si liceal, 

B-dul Decebal nr. 76,  invățământ primar,. Numărul total al angajaților este 117, din care 94 

cadre didactice, 8 personal didactic- auxiliare, 16 personal nedidactic. Unitățile de invățământ 

preșcolar și primar sunt unități de aplicație pentru elevii de la profil pedagogic din instituție. 

 La nivel liceal funcționează filiera teoretică și vocațională. La filiera teoretică 

funcționează profilul uman-4 clase , specializarea filologie bilingv spaniolă-bilingv engleză, 

cu limba de predare română și real-6 clase , specializarea Matematică-Informatică și Științe 

ale Naturii, cu limba de predare română. La filiera vocațională funcționează profilul 

pedagogic- 9 clase , specializarea învățător-educatoare, cu limba de predare română și 

maghiară și specializarea educator-puericultor. 

Unitatea dispune de 53 săli de clasă în unitatea coordonatoare, din care 40 sunt dotate 

cu dispozitive pentru învățare oline/activități digitale la orele de curs, 6 laboratoare și cabinete 

de specialitate, centru de documentare si informare, 2 săli de sport, o sală de mese, un cabinet 

medical unde asistența medicală este asigurată de un medic școlar și o asistentă, un cabinet de 

asistență psihopedagogică , unde este încadrat un specialist cu normă întreagă, o bibliotecă cu 

un fond de carte care asigură necesarul pentru elevi, Biblioteca Engleza, Biblioteca Franceza, 

Sala Garcia Lorca, 100 calculatoare utilizate în activități cu elevii și de către elevi,  în 

administrație și de către profesori, softuri educaționale pentru  discipline. Unitatea a creat și 

gestionează un site internet al școlii si sistem intranet in sala profesorală și pentru elevi. 

Orarul instituției este creat pe săli și cabinete, clase, profesori. Orele de specialitate de 

la nivel liceal sunt programate să se desfășoare in cabinete, laboratoare , orele de limbi 

moderne in Biblioteca Engleză, Franceză sau Garcia Lorca. 

Unitatea școlară este membră a Asociației Colegiilor și Liceelor Pedagogice din 

România. 

Unitatea școlară este Liceu Bilingv Româno- Spaniol cu Program de Bacalaureat 

Spaniol, conform Acordului de Parteneriat intre Ministerele Educației din România și Regatul 

Spaniei, funcționând cu lector spaniol, căruia școala îi asigură normă didactică și locuință. 

Manualele și materialele auxiliare folosite de elevii de la secția bilingv- spaniolă sunt primite 

de la Ambasada Regatului Spaniei din București. 

Unitatea școlară a primit certificatul  de “Școală europeană” în anul 2019 și “Școală 

Etwinning”  în anul 2021. 

Școala a primit statutul de școlă acrditată Erasmus pentru perioada 2022-2027. 

Unitatea școlară oferă servicii educaționale de tip ȘDȘ, în învățământul primar. 
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            Elementele de cultură organizațională, sigla, banner Misiune, Motto, bust Iosif 

Vulcan, prezentările din holul principal  de la intrarea în școală ale biografiei patronului 

spiritual, ale rolului revistei Familia pentru cultura românească din Transilvania, vitrina cu 

trofee , pernă și cheie absolvire, personalizate, uniforma elevilor, sărbătorirea Zilelor Școlii în 

fiecare an, imnul școlii, contribuie la coeziunea colectivului, la identitatea instituției în 

comunitate.  

       Colegiul Național “Iosif Vulcan”este un model de instituție cu tradiție în ceea ce 

înseamnă învățământul pedagogic bihorean, cu rădăcini în sec al 18-lea, când s-au înființat 

primele preparandii ce pregăteau învațători pentru a răspândi limba și cultura romană la 

școlile nou înființate în Transilvania. 

          Personalitatea patronului spiritual al Liceului, a omului de cultură Iosif Vulcan , 

îndemnul lui: ,,Dă-ne, Doamne, cât mai mulți oameni de caracter!” obligă , peste ani, la 

responsabilitate. Astăzi, familia Vulcan este o familie numeroasă, din care s-au afirmat 

personalități ale vieții sociale și culturale. 

 

                                                

 

                         

 Dir. Prof. Martin Simona Nicoleta 
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REGULAMENT INTERN 
 

Colegiul Național ”IOSIF VULCAN” Oradea 
 
 
 

Colegiul Național ”IOSIF VULCAN” Oradea, denumit în continuare angajator, 

elaborează prezentul Regulament Intern, în scopul stabilirii la nivelul angajatorului a: 
 

 regulilor privind protecția, igienă și securitatea în muncă;


 regulilor privind respectarea principiului nediscriminării și al inlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnității;


 drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;


 procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;


 regulile concrete privind disciplina muncii în unitate;


 abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;


 regulilor referitoare la procedira disciplinară;


 modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice;
 

 

Cu consultarea: 
 

 reprezentanților Sindicatelor;


 în temeiul dispozițiilor art. 242 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările 

ulterioare;
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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

 

Art. 1 
 

(1) Prezentul Regulament Intern, a fost conceput pe baza: 
 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;


 Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;


 OME 4183/2022 - ROFUIP.




(2) Scopul acestui Regulament este de a completa Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar cu prevederi specifice 

Colegiului Național ”Iosif Vulcan” Oradea. 
 

(3) Prevederile acestui Regulament Intern vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de 

către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, 

părinţi sau la apariţia unor noi acte normative. 

 
 

Art. 2 
 

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților prin grija angajatorului și își 

produce efectele față de salariați din momentul aprobării. 
 

(2) Această obligație trebuie îndeplinită de angajat. 
 

(3) Modul concret de informare se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil 

sau prin conținutul regulamentului intern. 

 
 

Art. 3 
 

(1) Cunoașterea și respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 

categoriile de personal din cadrul angajatorului. 
 

(2) Regulamentul intern se afișează la avizierul și pe site-ul angajatorului. 
 

(3) Șefii compartimentelor funcționale ale angajatorului vor aduce la cunoștință, fiecărui 

angajat, sub semnatură, conținutul prezentului regulament și vor pune la dispoziția 

acestora, la cerere, în vederea documentării și consultării, exemplare din el. 
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Art. 4 
 

(1) Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului intern este supusă 

procedurilor de informare prevăzute la art. 3. 
 

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența 

instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data 

comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării. 

 
 

Art. 5 
 

(1) Orice salariat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, 

în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

 

 

Art. 6 
 

(1) Prezentul Regulament intern concretizează: 
 

a. regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă; 
 

b. drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;â 
 

c. procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale 

salariaților; 
 

d. regulile privind disciplina muncii în unitate; 
 

e. abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; 
 

f. modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice. 
 

(2) Regulamentul se aplică tuturor salariaților angajatorului, indiferent de durata 

contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe 

care o ocupă, precum și celor care lucrează în cadrul unității pe baza de delegare sau 

detașare. 
 

(3) Salariatii detașați sunt obligați să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care 

i-a detașat și regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își desfășoară 

activitatea pe timpul detașării. 

 
 

Art. 7 
 

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

(2) Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se 

stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al 

contractelor individuale de muncă. 
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(3) Salariații nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 
 

(4) Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege 

salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 
 

(5) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, angajatorul și salariații se vor informa și 

se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. 
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CAPITOLUL II 
 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 
 

Art. 8 
 

(1) Protecţia, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama 

de următoarele reguli generale: 
 

a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt 

prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa 

sa, are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de îndată, conducerea 

unităţii de învăţământ. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze, 

pentru alte persoane, o nouă situaţie de risc grav şi iminent; 
 

b) angajaţii unităţii de învăţământ au dreptul să folosească toate mijloacele de 

protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi, în acelaşi timp, au 

obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor; 
 

c) prevenirea riscurilor de accidentare impune angajaţilor să păstreze în bună stare 

aparatura, maşinile, instalaţiile, sculele, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le 

folosească potrivit destinaţiei lor; 
 

d) orice accident de muncă se comunică, de îndată, conducerii unităţii de învăţământ 

de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui; în locurile în care 

unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea (sediul social, sedii secundare, 

depozite, spaţii tehnice, birouri etc.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze 

naturale improvizate sau care prezintă defecţiuni, iar personalul angajat are 

obligația să le semnaleze, de îndată, conducerii unităţii de învăţământ. 

 
 

 

(2) În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe 

favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo 

tulburare ordinii interioare şi disciplinei, cu deosebire: 
 

a) fumatul; 
 

b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta unităţii de 

învăţământ sau la punctele de lucru; 
 

c) intrarea sau rămânerea în localurile unităţii de învăţământ, în afara orarului de 

lucru, fără acordul conducerii; 
 

d) ieşirea din localurile unităţii de învăţământ sau plecarea de la punctele de lucru, în 

cadrul programului de muncă, fără aprobarea conducerii; 
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e) executarea, în cadrul unităţii de învăţământ, de lucrări de interes personal sau fără 

vreo legătură cu atribuţiile de serviciu; 
 

f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului 

favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte 

antisociale; 
 

g) sustragerea de bunuri din școală; 
 

h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare; 
 

i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, maşinilor, instalaţiilor, 

tehnicii de calcul etc. în stare de funcţionare, după încheierea programului de 

lucru; 
 

j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală; 
 

k)  alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi 

disciplinei. 
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CAPITOLUL III 
 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 
 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI 
 

FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

 

Art. 9 
 

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

salariaţii şi angajatorii. 
 

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

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

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

familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 
 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin.(2), care 

au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 
 

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte 

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

(5) Prin egalitate de şanse şi tratament în relaţiile de muncă se înţelege accesul 

nediscriminatoriu la: 
 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 
 

b) posibilitatea de a ocupa, în condiţiile legii, orice post sau loc de muncă vacant şi la 

toate nivelurile ierarhiei profesionale; 
 

c) venituri egale pentru munca de valoare egală; 
 

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 
 

e) promovare, în condiţiile legii, la orice nivel ierarhic şi profesional; 
 

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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Art. 10 
 

(1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiții de muncă adecvate 

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

și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. 
 

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală 

pentru munca egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 
 

Art. 11 
 

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

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, 

referitoare la: 
 

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selectia 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; 
 

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. 
 

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

naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, 

particularitățile de sex sunt determinante. 

 
 

Art. 12 
 

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

considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 
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(2) 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. 
 

(3) 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 pentru persoana 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 viata sexuală. 
 

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

pentru incalcarea acestora. 
 

(5) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face 

public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent 

cine este ofensatorul, ca angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, 

prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală la locul de muncă, vor fi 

sancționați disciplinar. 

 
 

Art. 13 
 

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

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

muncă. 
 

(2) Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va 

conduce investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de 

hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare. 
 

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

(4) 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. 
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Art. 14 
 

(1) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune. 
 

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

hărțuirea unei persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține 

satisfacții de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau 

influența pe care i-o conferă funcția îndeplinită la locul de muncă, se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 
 

Art. 15 
 

(1) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de 

muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, 

a Regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților. 
 

(2) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea 

demnității fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a 

plângerilor individuale ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau 

hărțuire sexuală, în completarea celor prevazute de lege. 
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CAPITOLUL IV 
 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE 
 

SALARIAŢILOR 
 

 

Art. 16 
 

(1) Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se 

stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al 

contractelor individuale de muncă. 
 

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

prin care se urmăreste renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau 

limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

 

Art. 17 
 

(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; 
 

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 
 

e) dreptul la demnitate în muncă; 
 

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; 
 

g) dreptul la acces la formarea profesională; 
 

h) dreptul la informare și consultare; 
 

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și 

a mediului de muncă; 
 

j) dreptul la protecție în caz de concediere; 
 

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; 
 

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; 
 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
 

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

 

Art. 18 
 

(1) Cadrele didactice au următoarele drepturi: 
 

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată 

de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru 
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fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de 

interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului 

didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care 

redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de 

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

dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al școlii; 
 

b) beneficiază de câte două zile de concediu cu plată pentru fiecare zi de weekend în 

care a fost prezent la olimpiade; 
 

c) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi 

criteriilor elaborate de Minister; 
 

d) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 
 

 

e) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 
 

i. conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor 

educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care 

respectă principiile psihopedagogice; 
 

ii. utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul 

realizării obligaţiilor profesionale; 
 

iii. punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea 

procesului de învăţământ; 
 

iv. organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop 

educativ sau de cercetare ştiinţifică; 
 

v. înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, 

cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform 

legislaţiei în vigoare; 
 

vi. participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează 

organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform 

deontologiei profesionale şi, după caz, a contractului colectiv de 

muncă. 
 

f) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de 

nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a 

cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice, intervenţia 

autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a 

elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării 
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personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de 

urgenţă, respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei 

metodice şi conducerea şcolii; 
 

g) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu 

acordul celui care o conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă 

a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este 

permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 
 

h) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 

public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti; 

 

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

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în 

conformitate cu prevederile legii; 
 

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

poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu 

afectează prestigiul învăţământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de 

educator; 
 

k) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, 

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

manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii. 

 
 

Art. 19 
 

(1) Drepturile salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor legale în 

vigoare. 

 

 

Art. 20 
 

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

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi 

revin conform fișei postului; 
 

b) obligația de a respecta disciplina muncii; 
 

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 

colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 

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

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

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

Art. 21 
 

(1) Cadrele didactice au următoarele obligaţii: 
 

a) 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; 

 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical 

eliberat pe un formular specific elaborat de minister împreună cu Ministerul 

Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de 

învăţământ; 
 

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea 

funcţiei didactice, cum sunt: 
 

i. prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în 

incinta şcolii sau în zona limitrofă; 
 

ii. comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori 

vizuale; 
 

iii. practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau 

altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. 
 

d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, 

iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei/catalogul personal asupra 

lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale 

cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 
 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le 

consemneze în carnetul de elev; 
 

f) 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; 
 

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta elevilor și să observe 

starea de sănătate a elevilor; 
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h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă; sunt 

interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia 

celor efectuate de către director; 
 

i) 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; 
 

j) 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; În cazul învoirilor pentru situații excepționale vor complete fișa de 

suplinire. 

 

k) 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; 
 

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi 

personalului şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 
 

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte 

persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 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; 
 
 

n) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt 

solicitate de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 
 

o) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale 
 

Consiliului profesoral al clasei; 
 

p) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 
 

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

r) serviciul pe şcoală este obligatoriu în intervalul 7.45-15.00 conform programării 

pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important în evaluarea 

activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere 

disciplinară; 

 

s) completează fișa de folosirea telefoanelor în timpul orelor de către elevi; 
 

t) cadrele didactice sunt obligate să participe în calitate de membri, asistenți, 

evaluatori, la orice activitate extrașcolară, evaluări naționale, examene naționale, 
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olimpiade, etc. Refuzul se consideră abatere disciplinară și nu va fi punctat în fișa 

de autoevaluare. 

 
 

Art. 22 
 

(1) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii: 
 

a) controlează accesul elevilor în şcoală la începutul programului şi pe parcursul 

acestuia; 
 

b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 
 

c) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 
 

d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la 

începutul şi la sfârşitul orelor de curs; 

e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din 

cancelarie; 
  

f) verifică ordinea şi disciplina în pauze; 
 

g) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea 

scolii; 
 
 

h) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a 

mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul; 
 

i) neîndeplinirea atribuțiilor de profesor de serviciu se consideră abatere disciplinară. 

 

j) Completează fișa Elev problem dacă constată abateri ale elevilor de la regulamentu 

școlar. 
 

 

Art. 23 
 

(1) Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 
 

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru 

fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile 

personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 
 

b) personalul didactic auxiliar este obligat 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; 
 

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în 

relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum 

şi cu orice persoană din afara instituţiei; 
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d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite 

din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 
 

e) 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; 
 

f) întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor 

şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei; 
 

g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 

consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă; 

 

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului 

şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi. 

 

 

Art. 24 
 

(1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii: 
 

a) de a respecta programul zilnic stabilit de conducerea şcolii împreună cu şeful 

compartimentului administrativ; 
 

b) de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa 

postului; 
 

c) de a asigura igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de 

administrator şi în conformitate cu fişa postului; 
 

d) de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de 

interes major pentru instituţie; 
 

e) de a avea un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic 

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

f) de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi; 
 

g) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte 

scopuri decât cele legate de interesele instituţiei. 
 

(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului. 
 

(3) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, 

inundație sau orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv 

observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial 

generatoare de astfel de situații și să acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora și 

pentru diminuarea efectelor lor negative. 
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(4) Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai 

scurt posibil. 
 

(5) În situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a angajatorului, 

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

ocupă, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile 

angajatorului. 

 

Art. 25 
 

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

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; 
 

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; 
 

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

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
 

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile 

corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și 
 

Regulamentului intern; 
 

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de 

evaluare a realizării acestora. 

 

 

Art. 26 
 

(1) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
 

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

privesc desfășurarea relațiilor de muncă; 
 

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

elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 
 

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

muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; 
 

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu 

excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să 

prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin 

negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; 
 

e) să se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanții salariaților în privința 

deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; 
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f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină 

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

g) să inființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările 

prevăzute de lege; 
 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului; 
 

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 
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CAPITOLUL V 
 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR 
 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
 

 

Art. 27 
 

(1) Angajaţii au dreptul de a adresa conducerii unităţii de învăţământ, în scris, petiţii 

individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi 

în activitatea desfăşurată. 
 

(2) Prin petiţii se înţelege cererile/reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează 

conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii şi ale Regulamentului intern. 
 

(3) Petiţiilor anonime nu li se vor da curs, acestea fiind clasate. 
 

 

Art. 28 
 

(1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducerii unităţii de învăţământ 

şi vor fi înregistrate la secretariat. 
 

(2) Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său 

în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă 

soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
 

(3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai 

amănunţită, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

 
 

Art. 29 
 

(1) Angajaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 
 

(2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, 

cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur 

răspuns. 
 

(3) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau 

care priveşte aceeaşi problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se 

menţiune că s-a răspuns. 
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CAPITOLUL VI 
 

1. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA 
 

MUNCII ÎN UNITATE 
 

 

Art. 30 
 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au 

săvârșit o abatere disciplinară. 
 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca și care constă într-o acțiune 

sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat 

normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor 

ierarhici. 

 
 

Art. 31 
 

(1) Sunt interzise: 
 

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

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

perturbă activitatea altor salariați; 
 

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

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

pentru alte interese decât cele ale angajatorului; 
 

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

angajatorului; 
 

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

aparținând acesteia, fără acordul scris al conducerii angajatorului; 
 

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

deteriorarea funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al 

unor utilizări ori manevrări necorespunzatoare; 
 

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

pentru alții, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații 

privind activitatea angajatorului sau a datelor specificate în fișele sau dosarele 

personale ale angajaților; 
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h) prestarea oricărei activități remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de 

program sau în timpul liber - în beneficiul unui concurent direct sau indirect al 

angajatorului; 
 

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

condica de prezență; 
 

j) atitudinea necorespunzătoare față de ceilalti angajati, față de managementul 

unității sau față de clienți (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea 

abuzivă, lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății); 
 

k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța angajatorului, a propriei 

persoane sau a colegilor; 
 

l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii angajatorului; 
 

m) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor angajatorului, a oricăror materiale, 

mijloace fixe sau materii prime ale acestuia; 
 

n) fumatul în spațiile publice închise, conform Legii nr. 15/2016 este interzis.  

o) organizarea de întruniri în perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a 

conducerii; 
 

p) introducerea, răspândirea sau afișarea în interiorul institutiei a unor anunțuri, afișe, 

documente etc. fără aprobarea conducerii angajatorului; 
 

q) propaganda partizană unui curent sau partid politic. 
 

 

Art. 32 
 

(1) Încalcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare în unitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează 

ca atare, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvărșit 

fapta. 
 

(2) Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către 

salariați a obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, 

 

 

obligațiile de serviciu stabilite în contractele individuale de muncă, în fișa postului, 

în Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele și 

dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
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2. ORGANIZAREA TIMPULUI  DE  MUNCĂ 
 

 

Art. 33 
 

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

sarcinilor de muncă. 
 

(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este 

de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. 
 

(3) În cazul tinerilor în varstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore 

pe zi și de 30 de ore pe săptămână. 
 

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

timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 
 

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

inclusiv orele suplimentare. 
 

(6) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi 

prelungită peste 8 ore pe zi și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media 

orelor de muncă, calculată pe o perioada maximă de 4 luni, să nu depășească 8 ore pe 

zi sau 48 de ore pe săptămână. 

 
 

Art. 34 
 

(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de 

lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate este 

prevăzut în prezentul Regulament intern. 
 

(2) Derogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea 

angajatorului. 
 

(3) Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în 

contractul individual de muncă. 
 

(4) Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la 

cunoștința salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului. 
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Art. 35 
 

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

solicitarea salariaților. 
 

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a 

timpului de muncă. 
 

(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărțită în două perioade: o perioadă fixă 

în care personalul se află simultan la locul de muncă ți o perioadă variabilă, mobilă, 

în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de 

muncă zilnic. 
 

(4) Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea 

dispozitiilor art. 112 si 114 din Codul muncii. 

 

 

Art. 36 
 

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

supune controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitat. 
 

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

programului de lucru. 
 

(3) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe bază de bilete de voie, 

care vor fi menționate în condica de prezență. În această condică vor mai fi 

menționate recuperările, învoirile în interes personal, precum și situațiile de 

concediu de odihnă, concediu medical și delegație. 

 
 
 

 

3. TIMPUL DE ODIHNĂ ȘI ALTE CONCEDII 
 

Art. 37 
 

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

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

 

(3) Pot fi acordate maxim 10 zile suplimentare pentru personalul nedidactic și didactic 

auxiliar conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură cu aprobarea 

comisiei paritare din unitate. 
 

(4) Durata efectivă a concediului de odihnă annual pentru cadrele didactice este de 62 

zile lucrătoare. 
 

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

în durata concediului de odihnă anual. 
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(6) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate 

temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc 

 

maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de 

activitate prestată. 

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

concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit 
 

în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca 

salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de 

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

a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie 

reprogramate. 
 

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

temporară de muncă se menține, în conditiile legii, pe întreaga perioada a unui an 

calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o 

perioada de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în 

concediu medical. 

 
 

Art. 38 
 

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

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

parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic 

respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde 

concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor 

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

(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective 

sau individuale, întocmite până la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul următor, 

stabilite de angajator cu consultarea reprezentanților sindicatului pentru 

programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările 

individuale. 
 

(4) Prin progrămarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai 

mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. 
 

(5) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după 
caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu 
poate fi mai mare de 3 luni. 
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(6) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat 

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

calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 
 

(7) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în 

cazul încetării contractului individual de muncă. 

 
 

Art. 39 
 

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de 

concediu calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
 

(2) Indemnizația de concediu de odihnă se platește de către angajator cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înainte de plecarea în concediu. 

 

 

Art. 40 
 

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

obiective. 
 

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

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

obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în 

vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de 

acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

 
 

Art. 41 
 

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere 

plătite, care nu se include în durata concediului de odihnă. 
 

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

pentru alte situații, după cum urmează: 
 

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
 

b) căsătoria unui copil - 2 zile; 
 

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

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

e) decesul bunicilor, fraților, surorilor 1 zi; 
 

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

domiciliului în altă localitate - 5 zile. 
 

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

de maximum 90 de zile cu aprobarea conducerii unității și cu rezervarea postului în 

condițiile dispozițiilor legale în vigoare. 

 
 

Art. 42 
 

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

duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică 

ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității unității. 
 

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

organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru 

evitarea unor accidente iminente sau pentru înlaturarea efectelor pe care aceste 

accidente le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor unității, 

repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea 

executării acestor lucrări. 
 

(3) Compensațiile acordate salariaților pentru modificarea/suspendarea repausului 

săptămânal sunt potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

 

Art. 43 
 

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

a) 1 și 2 ianuarie; 

b) vinerea Mare (înainte de Paști) ; 
 

c) prima și a doua zi de Paști; 
 

d) 1 Mai – Ziua muncii; 

 

e) 1 Iunie- Ziua copilului; 

 

f) 5 Octombrie- Ziua educației. 
 

g) prima și a doua zi de Rusalii; 
 

h) 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 
 

i) 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; 
 

j) 1 Decembrie- ziua națională 

 

k) 24 Ianuarie –Ziua Unirii Principatelor Române; 
 

l) prima și a doua zi de Crăciun; 
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(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator conform prevederilor legale. 

 

 

Art. 44 
 

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

formare profesională. 
 

(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea 

salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din 

inițiativa sa. 
 

(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar 

prejudicia grav desfășurarea activității. 
 

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

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

precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata 

acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională. 
 

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

fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire 

a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul 

următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea dispozițiilor 

legale în vigoare. 

 
 

Art. 45 
 

(1) La cererea unuia dintre părinți angajatorul este obligat să acorde: 
 

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

pentru îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil; 
 

b) pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulți copii se acordă două zile 

lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. 
 

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

copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor 

calendaristic. 
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(3) Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel 

puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și va fi însoțită de o declarație pe 

propria răspundere, că în anul respectiv, celălalt părinte sau reprezentant legal nu a 

solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita. 
 

(4) În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că 

ambii părinți au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de 

a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii. 
 

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

reprezentanților legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani. 

 
 
 

 

4. SALARIZAREA 
 

 

Art. 46 
 

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

individual de muncă și cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum 

și alte adaosuri. 
 

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

dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabilește cu respectarea dispozițiilor 

legale în vigoare, prin negocieri colective și individuale. 
 

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

muncă sub salariul de bază minim brut pe țară. 
 

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

sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasa, 

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

responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. 
 

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

pentru asigurarea confidențialității. 

 
 

Art. 47 
 

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul 

individual de muncă. 
 

(2) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
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(3) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice 

alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul 

îndreptățit. 
 

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

sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau 

părinților acestuia, altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. 

 
 

Art. 48 
 

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

prevăzute de lege. 
 

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

datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. 
 

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

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; 
 

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; 
 

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite; 
 

d) acoperirea altor datorii. 
 

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăți în fiecare lună, jumătate din salariul net. 
 
 
 

 

5. REGULI DE ACCES ÎN SPAȚIUL ȘCOLII 
 

 

Art. 49 
 

(1) Regulile stabilesc modul în care se permite accesul persoanelor străine în perimetrul 

şcolii (definit ca orice spatiu, de incinta sau în afara ei, în care se desfăşoară o 

activitate desfăşurată de şcoală), pentru asigurarea securităţii şi a siguranţei elevilor. 
 

(2) Acestea se aplică persoanelor străine, definite ca orice persoane care nu lucrează/ 

studiază în liceu, elevilor din cadrul colegiului. 
 

(3) Modul de lucru: 
 

a) Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală; 
 

b) Toate persoanele din afara unităţii care intră în scoală vor fi legitimate de 

personalul de pază/profesorii de serviciu, care înregistrează datele din B.I/C.I în 
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registrul special de intrare-iesire în/din unitate, ora intrării, motivul vizitei și 

compartimentul/persoana la care dorește să meargă; 
 

c) Registrul de intrări-ieșiri se va păstra la poartă; 
 

d) În situația în care în acel moment nu există, din motive întemeiate, un portar sau 

un profesor de serviciu disponibil, persoana străină este obligată să se prezinte mai 

întâi la secretariat, unde va fi înregistrată, în aceleași condiții de la punctul 1; 
 

e) B. I/C. I se vor prezenta la portar/profesor de serviciu/secretariat la intrarea în 

unitatea scolară, se consemnează în registru, urmând să fie recuperate la predarea 

ecusonului „Vizitator”; 
 

f) Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine 
 

în incinta scolii; 
 

g) Persoanele străine se legitimează în incinta școlii cu ecusonul „Vizitator”; 
 

h) Excepție fac persoanele care, în perioada examenelor, vor avea acces la spațiul de 

afișare a rezultatelor. În acest caz, ele vor fi doar însoțite de personalul de pază; 
 

i) Personalul de monitorizare și control cum ar fi: inspectori școlari, inspectori de 

specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în 

registru, dar nu primesc legitimație de vizitatori; 
 

j) La părăsirea școlii, în acelasi registru, personalul de pază completează data ieșirii 

din unitatea scolară, după ce a fost înapoiat ecusonul de vizitator; 
 

k) În cazul în care persoanele străine pătrund în școală fără a se legitima și a fi 

înregistrate în registrul de intrări-ieșiri de la poartă, directorul unității/profesorul de 

serviciu va solicita intervenția poliției și aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind 

interzicerea accesului persoanelor străine în instituțiile publice; 
 

l) Este interzis accesul în scoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a celor turbulente; 
 

m) Persoanelor care vor să discute cu un cadru didactic li se sugerează să revină în 

intervalul de pauză; solicitarea profesorului aflat în ora de curs se va face doar în 

situații excepționale; 
 

 

n) Elevii minori vor părăsi perimetrul unității de învațământ la finalizarea orelor de 

curs, excepțional cu acordul părinților sau insoțiți de cadrul didactic. 
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CAPITOLUL VII 
 

1. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 
 

 

Art. 50 
 

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 

salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: 
 

a) avertismentul scris; 
 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzator funcției în care s-

a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depași 60 de zile; 
 

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

d) reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe 

o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
 

(3) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. 
 
 
 

 

2. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI MATERIALĂ A PERSONALULUI 
 

DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, A PERSONALULUI DE 

CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ȘI DE CONTROL 

 
 

Art. 51 
 

(1) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum și cel de 

conducere, de îndrumare și de control din învățământ răspund disciplinar pentru 

încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și 

pentru încălcarea normelor de comportare care daunează interesului învățământului. 

 

 

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului, în raport cu gravitatea 

abaterilor sunt: 
 

a) observația scrisă; 
 

b) avertisment; 
 

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

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



 

37 
 

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

pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor 

didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control; 
 

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 
 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
 

(2) Propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin 1/3 din numărul 

total al membrilor consiliului de administrație ori ai consiliului profesoral. Același 

drept îl au și organele ierarhic superioare. 
 

(3) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în 

scris, audierea celui în cauză și verificarea susținerilor făcute de acesta, în apărare. 

 
 

Art. 52 
 

(1) Cercetarea disciplinară se face conform legii educației nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

(2) Pentru cercetarea abaterilor săvârșite de personalul didactic se constituie comisii 

formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face 

parte persoana aflată în discuție sau un reprezentant al salariaților iar ceilalți sunt 

cadre didactice care au funcția didactică cel putin egală cu a celui care a săvârșit 

abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar pot fi incluși și inspectori scolari. 
 

(3) Comisiile de cercetare sunt numite de: 
 

a) consiliul profesoral al unității; 
 

b) consiliul de administrație al ISJ, pentru aparatul propriu și pentru conducerile 

unităților direct subordinate. 
 

(4) În cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, 

împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte 

date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt 

obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în 

scris cu minimum 48 ore inainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin 

proces verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul 

să cunoască toate actele cercetării și să-și producă probe în apărare. 
 

(5) Cercetarea propunerii de sancționare și comunicarea deciziei se fac în termen de cel 

mult 30 zile de la data constatării abaterii, consemnată în condica de inspecții sau la 
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registratura unității. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor 

pentru care a fost cercetată. 

 
 

Art. 53 
 

(1) În învățământul preuniversitar, persoanele sancționate au dreptul de a contesta în 

termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă. 
 

(2) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat. 
 

(3) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea 

care a numit această comisie. 
 

(4) În învățământul preuniversitar, sancțiunile se comunică celui în cauză printr-o decizie 

scrisă, de către directorul unității de învățământ sau, după caz, de către inspectorul 

școlar general. 
 

(5) În cazul în care cel sancționat nu a mai săvârșit abateri disciplinare în cursul unui an 

de la aplicarea sancțiunii, autoritatea care a aplicat sancțiunea poate dispune ridicarea 

și radierea sancțiunii, făcându-se mențiunea corespunzătoare în statul personal de 

serviciu. 
 

(6) Răspunderea materială a personalului didactic se stabilește conform legislatiei muncii. 
 

(7) Imputarea, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se 

fac de către conducerea unității, în afară de cazurile în care, prin lege, se dispune 

altfel. 
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CAPITOLUL VIII 
 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 
 

 

Art. 54 
 

(1) Ca urmare a sesizării conducerii angajatorului cu privire la săvârșirea unei abateri 

disciplinare sau a constatarii încalcării de către un salariat a normelor legale, 

Regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de 

muncă aplicabil, ordinelor și dispozitiilor legale ale conduăatorilor ierarhici, al 

angajatorului sau persoana împuternicită de acesta va dispune efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens. 
 

(2) Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator și un reprezentant 

al organizației sindicale al cărui membru este salariatul cercetat. 
 

(3) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune nu poate fi dispusă înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

 

 

Art. 55 
 

(1) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 

scris de persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea 

disciplinara prealabilă, precizându-se obiectul, data, ora și locul intrevederii. 
 

(2) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puțin 48 de ore înainte. 
 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul 

angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

 

 

Art. 56 
 

(1) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze și să 

susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze 

cercetarea disciplinară prealabilă toate probele și motivatiile pe care le consideră 

necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al 

sindicatului al cărui membru este. 
 

(2) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării și să solicite în 

apărare probele pe care le consideră necesare. 
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(3) Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația de a 

lua o notă scrisă de la salariatul ascultat, nota în care se va preciza poziția salariatului 

față de fapta pe care a comis-o și împrejurările învocate în apărarea sa. 
 

(4) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte: 
 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 
 

c) consecințele abaterii disciplinare; 
 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
 

 

Art. 57 
 

(1) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens 

va întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea 

subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a 

desfasurat cercetarea disciplinară prealabilă și ascultarea salariatului, prezentarea 

condițiilor și împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită, prezentarea consecințelor 

abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului și a eventualelor 

sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea gradului de vinovăție 

a salariatului, probele administrate și propunerile persoanei/comisiei împuternicite de 

către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de 

sancționare disciplinară a salariatului. 
 

(2) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale. 
 

 

Art. 58 
 

(1) În baza propunerii comisiei de disciplină, angajatorul va emite decizia de sancționare. 
 

(2) Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 
 

c) consecințele abaterii disciplinare; 
 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
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(3) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostință despre 

săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. 

 
 

Art. 59 
 

(1) Decizia de sancționare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu: 
 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern sau 

contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 
 

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

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată 

cercetarea; 
 

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 
 

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; 
 

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. 
 

(2) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii și produce efecte de la data comunicării. 
 

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de 

refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de 

acesta. 
 

(4) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești 

competente în termen de 15 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

 

Art. 60 
 

(1) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. 
 

(2) Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în 

formă scrisă. 
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CAPITOLUL IX 
 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 
 

SALARIAŢILOR 
 

 

Art. 61 
 

(1) Persoana selectată în vederea angajării sau salariatul, după caz, va fi informată cu 

privire la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la 

nivelul angajatorului. 
 

(2) Angajatorul are dreptul să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum 

și criteriile de evaluare a realizării acestora. 
 

(3) Concedierea salariatului poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a 

salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil, sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. 

 
 

Art. 62 
 

(1) Evaluarea se va face cu utilizarea unor criterii care, în funcție de prioritățile 

manageriale, pun accentul pe: 
 

a) persoana salariatului (se evaluează comportamentul); 
 

b) performanța acestuia pe post; 
 

c) eficiența (rezultatele organizaționale pentru care individul este parțial răspunzător). 
 

(2) Se va avea în vedere ca salariatului i se pot pretinde tipuri diferite de competențe: 
 

a) competențe profesionale; 
 

b) competențe tehnice; 
 

c) competențe manageriale; 
 

d) competențe relationale etc. 
 

 

Art. 63 
 

(1) La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii: 
 

a) responsabilitățile postului; 
 

b) calitatea lucrărilor; 
 

c) volumul activității desfășurate; 
 

d) importanța socială a muncii; 
 

e) condițiile concrete în care se desfășoară munca; 
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f) rezultatele obținute; 
 

g) cunoștințe și experiență; 
 

h) pregătirea profesională; 
 

i) vechimea în școală; 
 

j) complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților; 
 

k) productivitatea muncii; 
 

l) participarea la cursurile de formare profesională; 
 

m) rezultate ale activității salariaților din subordine; 
 

n) contacte și comunicare; 
 

o) aptitudini organizatorice; 
 

p) disponibilitate pentru lucrul în echipă; 
 

q) operativitate în desfășurarea activităților; 
 

r) colegialitate; 
 

s) corectitudine în raporturile de muncă. 
 

(2) Angajatorul are obligația de aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, corect și 

nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare  privind egalitatea de 
 

șanse între femei și bărbați. 
 

 

Art. 64 
 

(1) Comisia de evaluare este alcătuită din șefii de department. 
 

(2) Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea de Fișe de evaluare. 
 

(3) Rezultatele evaluării vor fi exprimate prin punctaje. 
 

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

a) selecției salariaților în vederea promovării; 
 

b) selectiei salariatilor prealabil operării unei concedieri colective; 
 

c) selecției salariaților corespunzători profesionali. 
 

 

Art. 65 
 

(1) Neobținerea unui punctaj minim, la două evaluări periodice consecutive, va putea 

atrage concedierea salariatului pentru necorespundere profesională. 
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CAPITOLUL X 
 

MODALITĂŢILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 
 

CONTRACTUALE SPECIFICE 
 
 
 

Art. 66 
 

(1) În vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților, angajarea se 

face prin încheierea contractului individual de muncă. 

 
 

Art. 67 
 

(1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de 

lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul 

aptitudinilor şi competenţei profesionale. 

 
 

Art. 68 
 

(1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 

1 la contractul de muncă pe ramură, în condiţiile legii. 
 

(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii 

activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. 
 

(3) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul 

individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite 

inspectoratului teritorial de muncă. 
 

(4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. 

Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa 

liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat. 

 
 

Art. 69 
 

(1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, 

contractele individuale de muncă se încheie între înstituţia/unitatea de învăţământ 

reprezentată de director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de 

inspectorul şcolar general. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, 

contractul individual de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ 

reprezentată de director şi salariat. 
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(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului. 
 

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, 

afiliată la una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda 

asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă. 

 
 

Art. 70 
 

(1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată. 
 

(2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate 

încheia şi pe perioadă determinată. 

 
 

Art. 71 
 

(1) Unitatea de învățământ se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi organizaţiilor 

sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract, în termen legal, 

posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora. 

 
 

Art. 72 
 

(1) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afară 

unităţii de învățământ obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea 

postului. 

 
 

Art.73 
 

(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului îndividual de muncă pe perioadă 

nedeterminată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează: - 30 de zile 

calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; - 90 de zile 

calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control. 
 

(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează: 
 

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 

luni; 
 

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 

3 şi 6 luni; 
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c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare 

de 6 luni. 
 

(3) Pe durata perioadei de probă, salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate 

obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, prezentul contract colectiv de muncă, 

Regulamentul intern şi contractul individual de muncă. 
 

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ. 
 

 

Art. 74 
 

(1) Desfăşurarea activităţii didactice în regim de cumul şi plată cu ora se face potrivit 

dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

(2) Încadrarea personalului didactic în regim de plată cu ora sau prin cumul se face prin 

încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între unitatea de 

învăţământ, reprezentată prin director şi salariat. Remunerarea activităţii astfel 

desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi prezentului contract 

colectiv de muncă. 

 
 

Art. 75 
 

(1) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie 

prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau 

limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

 
 

Art. 76 
 

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 
 

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de 

muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la 

desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv. 
 

(3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 
 

(4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente: 
 

a) durata contractului; 
 

b) locul muncii; 
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c) felul muncii; 
 

d) condiţiile de muncă; 
 

e) salariul; 
 

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 
 

(5) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învățământ poate fi transferat, 

în condiţiile legii, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de 

învăţământ la alta. 

 
 

Art. 77 
 

(1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de 

Codul muncii, de legislaţia specială, precum şi de contractul colectiv de muncă. 
 

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

muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 
 

(3) În  situaţia  suspendării  contractului  îndividual  de  muncă  din  motive  imputabile 
 

salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă 

din calitatea sa de salariat. 
 

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, unitatea de învățământ nu 

poate opera nicio modificare a contractului individual de muncă, decât cu acordul 

salariatului. 

 
 

Art. 78 
 

(1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de învaliditate gradul III, cu 

drept de a presta activitate în învăţământ maxim jumătate de normă i se încheie act 

adiţional la contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea timpului de 

muncă pe perioada invalidităţii. 
 

(2) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul II, 

respectiv gradul I, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. 

Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al 

asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacităţii de muncă 

şi, deci, încetarea calităţii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic 

încetează şi de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor sociale, a 

deciziei prin care se constată pierderea defînitivă a capacităţii de muncă. 
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(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător personalului didactic 

auxiliar şi personalului nedidactic, aceştia urmând a fi reintegraţi pe funcţia/postul 

deţinute la data pierderii capacităţii de muncă sau, în caz contrar, pe un post 

corespunzător studiilor şi aptitudinilor profesionale ale acestora. 

 
 

Art. 79 
 

(1) Contractul îndividual de muncă poate înceta: 
 

a) de drept; 
 

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 
 

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii. 
 

 

Art. 80 
 

(1) Este interzisă concedierea salariaţilor: 
 

a) 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; 
 

b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 
 

(2) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 
 

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical; 
 

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 
 

c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
 

d) pe durata concediului de maternitate; 
 

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, 

respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 
 

f) pe durata concediului 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; 
 

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; 
 

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia 

situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau 

pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat; 
 

i) pe durata efectuării concediului de odihnă; 
 



 

49 
 

 

j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic. 
 

 

Art. 81 
 

(3) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere organizaţiei 

sindicale din care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei 

de încetare. 
 

(4) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată 

prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o 

compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în 

condiţiile art. 64 din Codul muncii. 
 

(5) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri 

active de combatere a şomajului şi de plăţi compensatorii, conform legii. 
 

(6) În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, 

angajatorul îi va asigura, în limita posibilităţilor, un alt loc de muncă. În ipoteza în 

care nu dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor concediaţi 

pentru motive care nu ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală 

de ocupare a forţei de muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător 

pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de 

medicina muncii. 

 
 

Art. 82 
 

(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu 

respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilite prin prezentul contract colectiv 

de muncă. 
 

(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală 

şi/sau practică, se face de către o comisie numită de unitatea de învățământ. Din 

comisie va face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale afiliate la una dintre 

federaţiile semnatare ale prezentului contract, desemnat de aceasta, al cărei membru 

este salariatul în cauză. 
 

(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile 
 

înainte: 
 

a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei; 
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b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea. 
 

(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în 

cauză. 
 

(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea 

numai în măsura în care salariatul în cauză a urmat cursuri de formare profesională în 

respectiva materie. 
 

(6) Rezultatele examinării şi concluziile comisiei de evaluare privind corespunderea/ 

necorespunderea profesională se consemnează într-un proces-verbal. 
 

(7) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător 

profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în 

termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se adresează consiliului de 

administraţie al unităţii de învățământ şi se soluţionează în termen de 5 zile de la 
 

înregistrare 
 

(8) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, 

după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este 

menţinută, conducătorul unităţii de învățământ, după îndeplinirea obligaţiilor 

prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite şi comunică decizia de desfacere a 

contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere 

profesională. Decizia se motivează în fapt şi în drept, cu menţionarea rezultatelor 

evaluării, a termenului şi a instanţei la care poate fi contestată, se comunică 

salariatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii şi produce efecte de la 

comunicare. 

 
 

Art. 83 
 

(1) Salariatele/salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu 

pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani nu 

pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art. 61 lit. d) din Codul muncii, pe 

o perioadă de minim 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de 

readaptare. 

 
 

Art. 84 
 

(1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un 

termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz 
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începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină 

concedierea. 
 

(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al 

programului de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să 

afecteze salariul şi celelalte drepturi care li se cuvin. 

 
 

Art. 85 
 

(1) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea 

efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor 

desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine: 
 

a) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate; 
 

b) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai 

multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul; 
 

c) contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de 

pensionare, în anul şcolar respective. 
 

(2) În cazul în care, la nivelul unităţii/instituţiei, există mai multe posturi de aceeaşi natură 

şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare 

obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor care le ocupă. 
 

(3) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele 

criterii: 
 

a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface 

contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să 

poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiînţare; 
 

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere; 
 

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii 

văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum 

şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare. 
 

(4) Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul 

unităţii de învățământ. 

 
 

Art. 86 
 

(1) Unitatea de învățământ care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 

luni de la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile 
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salariaţilor are obligaţia de a încunoştiinţa în scris organizaţiile sindicale afiliate la 

federaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă despre aceasta şi de a 

face publică măsura, prin publicare în presă şi la sediul unităţii/instituţiei. De 

asemenea, unitatea/instituţia are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost 

concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de 

muncă pe care le-au ocupat anterior, în aceleaşi condiţii existente anterior concedierii, 

fără concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru 

ocuparea acestor posturi vacante. 
 

(2) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data 

comunicării prevăzute la alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu 

privire la locul de muncă oferit. 
 

(3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (1) nu îşi 

manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de 

muncă oferit, unitatea/instituţia poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase 

vacante. 
 

(4) Unitatea/instituţia este obligată să încunoştiinţeze în scris personalul didactic care a 

fost transferat în etapa de restrângere de activitate, în situaţia în care, la data începerii 

anului şcolar, se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel 

puţin jumătate de normă din catedra respectivă. Directorul unităţii/instituţiei are 

obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra 

deţinut(ă) anterior. Posturile/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale 

mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
 

învăţământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
 

 

Art. 87 
 

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 

îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar potrivit 

dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul 

muncii. 
 

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul 

muncii. 
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(3) Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplînară prealabilă şi etapele 

care trebuie parcurse se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la 

nivelul unităţii de învățământ, cu respectarea dreptului salariatului de a fi informat cu 

privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se apăra. 

 
 

Art. 88 
 

(1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituţia despre 

această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de 

muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, 

pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi respectiv 20 de zile calendaristice, pentru 

salariaţii cu funcţii de conducere. 
 

(2) În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul 

de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă. 
 

(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea de învățământ nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi contractul 

colectiv de muncă. 
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XI. BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI (ELEVI) 

 

Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 6-12 din Statutul Elevilor aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ş. nr. 4742/10.08.2016.   

Unităţile de învăţământ decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 

domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în conformitate cu prevederile 

legale. 

Recompense: 

a) Elevii pot fi recompensaţi conform art. 13 din Statutul Elevilor aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. 

nr. 4742/10.08.2016.  

b) În cadrul unităţii noastre, elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi pot fi 

recompensați, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, 

precum şi pentru o atitudine civică exemplară: 

c) Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a 

tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă media 10 la purtare în toţi anii.  

d) Se poate acorda diplomă de onoare pentru elevii care prin rezultatele obţinute, au 

contribuit la creşterea prestigiului şcolii. 

 

XI.1 .OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

 Beneficiarii primari ai educaţiei din cadrul unităţii noastre de învăţământ sunt obligaţi:  

a) Să poarte uniforma școlară compusa din: hanorac cu sigla școlii, jachetă tip Oxford cu 
sigla școlii, tricou cu sigla școlii, cămașă cu sigla școlii, în culorile visiniu, bleomarin și 
alb. 

b) De a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

c) De a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul 
de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat; 

d) De a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de 
unitatea de învăţământ; 

e) De a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de 
îvăţământ; 

f) De a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile 

de circulaţie,  normele de  securitate şi de  sănătate în  muncă,  de  prevenire  şi de 

stingere  a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

g) De a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi 
matricole, documente din portofoliul educaţional etc.; 

h) De a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 
mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, 
spaţii de învăţământ,etc.) 
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i) De a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 
violenţa şi intoleranţa; 

j) De a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul 

elevului;  

k) De a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări și orice dispozitiv electronic pentru fumat; 

l) De a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri  arme 
sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum 
şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot 
afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 
unităţii de învăţământ; 

m) De a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau 

pornografic; 

n) De a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă 
de  colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod 
imaginea public  a acestora; 

o) De a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în        

proximitatea acesteia; 

p) De a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

părintelui și al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ 

profesorului diriginte. 

q) De a avea un comportament responsabil în timpul cursurilor; 

r) Anunță profesorul de la clasă imediat ce nu se simte bine, are simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial contagios; 

 

 Este interzis elevilor: 

a) să provoace, să instige sau să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;  

b) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ;  

c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi sau 

faţă de personalul unităţii de învăţământ;  

d) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare;  

e) să aducă persoane străine în școală, orice încălcare a acestei dispoziţie va aduce sancţiuni 

conform regulamentului în vigoare;  

f) să înregistreze activitatea didactică. Excepţie de la această prevedere: este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;  

g) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;  
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h) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educational etc. 

i) în unitatea de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare 

j) în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea 

telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora 

în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situația folosirii lor în 

procesul educativ. În situații de urgență, utilizarea telefonului mobil  este permisă cu 

acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în 

locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul 

educativ. 

 

 

XI.2  SANCŢIUNI APLICABILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

 

În urma constatărilor, cadrele didactice întocmesc FIȘA ELEV PROBLEMĂ. 

Sancţionarea elevilor se face în ședința consiliului clasei conform prevederilor 

Statutului Elevilor 4742/2016  și a Legii educației nr 1/2011. 

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  

a) observație individuală;  

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale ,,Bani de 

liceu", a bursei de studiu;  

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeasi unitate de învățământ; 

Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. 

Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită 

de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se 

aplică de către profesorul diriginte, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar sau de către directorul unității de învățământ. 

Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat 

sancțiunea. 

Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în 
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registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat 

consiliului profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar 

sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului. 

Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care 

acest lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire. 

Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar. 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de 

învățământ. 

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către învățător/institutor/ profesorul 

pentru învățământul primar/profesorul diriginte/ director, sub semnătură, părintelui, tutorelui 

sau susținătorului legal al elevului minor și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 

Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Vor fi sesizate instituțiile abilitate în cazul abaterilor care nu sunt de competența 

instituției școlare. 

 

XI.3 TRANSFERUL ELEVILOR 

Transferul elevilor se realizează conform art 137-149 din ROFUIP 4183/04.07.2022. 

 

 

 

XI.4  CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

  În cadrul unității se constituie Consiliul şcolar al elevilor, având atribuții conform 

prevederilor Statutul Elevilor, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742 din 2016.  

Consiliul şcolar al elevilor reprezintă și apără drepturile, interesele elevilor în cadrul 

liceului şi exprimă opinia lor în legătură cu orice problemă care îi afectează în mod direct. 
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  Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea 

unităţii de învăţământ. 

Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul( preşedinte), elev din clasele a XI- 

XII-a;  

Adunarea generală a Consiliului elevilor , desemnează, la începutul anului şcolar, 

elevul care să facă parte din Consiliul de administraţie.  

Consilierul educativ mediază legătura între Consiliul profesoral şi Consiliul școlar al 

elevilor. 

 

ȘEFUL CLASEI 

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, şi pentru 

realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea liceului, se 

instituie funcţia de şef de clasă.  

Şeful de clasă se numeşte de către dirigintele clasei, cu acceptul elevilor. În caz de 

absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.  

Atribuţiile şefului de clasă sunt:   

a) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de cadre didactice și față de 

colegi, deteriorarea bunurilor din cabinet şi îl informează pe diriginte de eventualele 

abateri din colectivul clasei;   

b) informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele, 

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;   

c) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;   
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XI.5. OBLIGAȚII SPECIFICE ELEVILOR COLEGIULUI NAȚIONAL ”IOSIF 

VULCAN” ORADEA 

  

Elevilor de la profilul pedagogic, specializarea Învățător-educatoare și Educator 

puericultor, li se aplică următoarele prevederi specifice: art. 115 alin. 2  

“(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare 

media anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt 

obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee, cu respectarea 

legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză. “ 

și art. 116 alin. 4-5 din ROFUIP nr. 4183/04.07.2022. 

“(4) Elevii de la clasele cu profil pedagogic trebuie să obțină la sfârșitul anului școlar medii 

anuale de cel puțin 6 la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă, 

matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice de profil.  

(5) Elevii care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1)—(4) sunt obligați să se transfere, pentru 

anul școlar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a 

regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.” 

 

 

ELEVUL ÎN PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

Atribuții: 

a) Se prezintă la clasa/grupă, conform planificării stabilite de profesorul cooordonator de 

practică;  

b) Respectă programul clasei/ grupei;  

c) Dovedește un comportament civilizat în timpul programului la clasă/grupă;  

d) Desfășoară activități specifice nivelului de clasă;  

e) Respectă sarcinile atribuite de către cadrul didactic de la clasa/grupa de aplicație.  
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