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Regulamentul de ordine interioară, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor
sindicale din unitatea de învăţământ, cuprinde numai prevederi specific condiţiilor concrete de
desfaşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare. Acesta este aprobatprin
hotărâre a Consiliului Profesoral in prezenta tuturor angajatilor si prin hotărâre a Consiliului de
Administratie. După aprobare, regulamentul trebuie respectat de întreg personalul unităţii de
învăţământ, de către elevi şi de către părinţi/tutori. Toate activităţile, evenimentele, împrejurările
ce nu sunt prevăzute în acest Regulament de ordine interioară se desfaşoară, respectiv, se rezolvă
în conformitate cu prevederile Legii Educatie Nationale nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar aprobat prin Ordin MECTS nr. 5079/31.08.2016 publicat în Monitorul Oficial
partea I nr. 720/19.09.2016 , OMECTS 3027/2018, OMEN5447/2020 si OM 4742/10.08.2016
(Statutul Elevilor), Codul Muncii - Legea nr. 53, din 24 ianuarie 2003, reactualizata, Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați,republicată în 2013, Contractul Colectiv
de munca.
Școala Gimnaziala “Dacia” Oradea, denumita in continuare Angajator, în scopul stabilirii
la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si
obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor
individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile
disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau
contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de
incalcare a demnitatii, cu consultarea reprezentantilor Sindicatelor, în temeiul dispozitiilor art.
241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
Emite prezentul
REGULAMENT INTERN
DEFINITII
În întregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri:
CCM: Contractul Colectiv de Muncă
Conducerea școlii: Directorul sau orice alte persoane cu funcții de conducere pe care
Directorul i-a mandatat în acest scop;
Personalul: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;
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Discriminare directă: situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii
de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într -o situație comparabilă.
Discriminare indirectă: situatia in care o dispozitie, un criteriu sau o practica, aparent
neutra, ar dezavantaja in special persoanele de un anumit sex in raport cu persoanele de alt sex,
cu exceptia cazului in care aceasta dispozitie, acest criteriu sau aceasta practica este justificata
obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzatoare si
necesare;
Hărțuire: situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei,
avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de
intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Hărțuire sexuală: situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie
sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei
persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Actiuni pozitive: acele actiuni speciale care sunt intreprinse temporar pentru a accelera
realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati si care nu sunt considerate actiuni
discriminatorii
Munca de valoare egala: activitatea remunerata care, in urma compararii, pe baza
acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor
cunostinte si deprinderi profesionale similare sau egale si depunerea unei cantitati egale ori
similare de efort intelectual si/sau fizic;
Discriminare bazata pe criteriul de sex: discriminarea directa si discriminarea indirecta,
hartuirea si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de muncasau in alt
loc in care aceasta isi desfasoara activitatea; Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice
comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect:
- de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectata;
- de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea
profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si
perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce tine de viata sexuala.
Discriminare multipla: orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii
de discriminare.
Evaluarea salariatilor: procesul prin care se apreciaza nivelul de dezvoltare profesionala
a acestora.
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Locul de munca este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata
cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau
pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si
indemanarea lor, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din
care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator; Salariata
gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si
anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist.
Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are
obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala
de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
CAPITOLUL 1: DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament intern concretizeaza regulile privind protectia, igiena si
securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de
solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile privind disciplina
muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a
dispozitiilor legale sau contractuale specifice.
Art. 2. (1) Regulamentul se aplica tuturor salariatilor Angajatorului, indiferent de durata
contractului individual de munca, de atributiile pe care le indeplinesc si de functia pe care o ocupa,
precum si celor care lucreaza in cadrul unitatii pe baza de delegare sau detasare.
Salariatii detasati sunt obligati sa respecte, pe langa disciplina muncii din unitatea care i-a
detasat si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul
detasarii.
Art. 3. (1) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei- credinte.
Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit
legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de
munca.
(2) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care
se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi
este lovita de nulitate. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, Angajatorul si salariatii
se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca.
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Art. 4. (1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate
categoriile de personal din cadrul Angajatorului. Regulamentul intern se afiseaza la avizierul
unității, pe site-ul unității și se depune la secretariatul unității in vederea documentarii si
consultarii. Eventualele modificări și completări pot fi aduse la cunoștința Angajatorului în termen
de 15 zile de la afișare. Angajatorul aduce la cunostinta fiecarui angajat continutul prezentului
regulament intern în cadrulConsiliului profesoral. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul
cu privire la dispozitiile Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept
al sau.
Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor
judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator
a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (4).
CAPITOLUL 2: INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI
INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Art. 5. Angajarea personalului unității se face in conformitate cu dispozitiile Legii
nr.53/2003 - Codul muncii si ale actelor normative in vigoare.
Art. 6. (1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa, contracte
individuale de munca, care vor contine clauze privind:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul Angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca
temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii
salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului;
n) durata perioadei de proba;
o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de
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mobilitate; clauza de confidentialitate).
(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia
de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale
pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului individual
de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare
de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta
in mod expres de lege.
Art. 7. (1) Contractul individual de munca se poate modifica in conditiile prevazute de art.
41-48 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.
Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele
elemente:
- durata contractului;
- locul muncii;
- felul muncii;
- conditiile de munca;
- salariul;
- timpul de munca si timpul de odihna.
(3) Modificarea contractului individual de munca se realizeaza numai prin acordul partilor,
modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(4) Salariatul detasat sau titular are dreptul la plata cheltuielilor de transport, in conditiile
prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
Art. 8. (1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin
acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile prevazute de art. 49-54
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de
catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele
prevazute la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin
contracte individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel. In cazul suspendarii
contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii
acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.De fiecare data cand
in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetarede drept a contractului
individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
Art. 9. (1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului
partilor, la data convenita de acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in
cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
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Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate pentru
urmatoarele motive:
a) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata
inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca
atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
b) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;
c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului de munca
ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a
reorganizarii activitatii;
d) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau
colective.
Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu respectarea
conditiilor de forma si de procedura prevazute de lege.
Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si isi produce efectele de la data
comunicarii.
Art. 10. (1) In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a vointei
unilaterale a salariatului, termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu
functii de executie si de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul
de preaviz va fi suspendat corespunzator.
In cazul demisiei, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului depreaviz
sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectivSalariatulpoate
demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumateprin contractul
individual de munca.
CAPITOLUL 3: REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN
MUNCA IN CADRUL UNITATII
Art. 11. (1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii
si sanatatii salariatilor.
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate
de munca.
(3) In cadrul propriilor responsabilitati, Angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea
securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale,
de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si
mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire:
 evitarea riscurilor;
 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
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luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
planificarea prevenirii;
adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie
individuala, în cazul depistării de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV2;
 aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.
Art. 12. (1) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca
si boli profesionale, in conditiile legii. Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajatilor
sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Instruireain domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) in cazul noilor angajati;
b) in cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii;
c) in cazul salariatilor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni;
d) in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea
salariatilor.
Art. 13. In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in
domeniul protectiei muncii, se va constitui Comitetul de securitate si sanatate in munca, ce are
atributii specifice potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 14. Regulile si masurile privind securitatea si sanatatea in munca vor fi elaborate de
Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență.
Art. 15. Angajatorul are obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de
medicina a muncii, organizat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
În ceea ce privește contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2, în ANEXA 1,
sunt menționate toate măsurile de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar.
CAPITOLUL
4:
REGULI
PRIVIND
RESPECTAREA
PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A
DEMNITATII
Art. 16. (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata
de toti salariatii.
2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex,
orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie,
optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori
activitate sindicala, este interzisa.
3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau
preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii
drepturilor prevazute in legislatia muncii.
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4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte
criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe.
Art. 17. (1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate
activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de
respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare.
Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru
munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal,
precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
Art. 18. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici
care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea
posturilor vacante;
b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare
profesionala;
g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 19. Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este
considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.
Art. 20. (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o
plangere in scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de
munca. Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va
conduce investigatia in mod strict confidential si, in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala,
va aplica masuri disciplinare. La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate
rezultatul anchetei. Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva
reclamantului, cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi
considerate acte discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare.
Hartuirea sexuala constituie si infractiune.
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Art. 21. (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal
de munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a
regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii
fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale
ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea
celor prevazute de lege.
CAPITOLUL 5: MASURI DE PROTECTIE SOCIALA REGLEMENTATE DE O.U.G NR.
96/2003
Art. 22. (1) Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la
medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(2) In cazul in care salariatele nu se prezinta la medicul de familie si nu informeaza in scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale.
Art. 23. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la
agenti, procedee si conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice
modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariaților in scopul
determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor.
Art. 24. Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate
a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei
desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.
CAPITOLUL 6: DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR
SECȚIUNEA I
OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Art. 25. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a. sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca
aplicabil si din contractele individuale de munca;
d. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa
vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
f. sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
g. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
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h. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.
SECTIUNEA A II-A
OBLIGATIILE SALARIATILOR
Art. 26. Salariatii Angajatorului au, in principal, urmatoarele obligatii:
 obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce le revin
conform fisei postului;
 obligatia de a respecta disciplina muncii;
 obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv
de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
 obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 obligatia de a respecta secretul de serviciu;
 alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
Art. 27.Salariatii Angajatorului au obligatii privind:
 realizarea responsabila si la un nivel maxim de competenta a indatoririlor de serviciu;
 respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca;
 respectarea programului de lucru si folosirea integrala si eficienta a timpului de lucru
pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;
 insusirea si respectarea normelor de munca, a altor reguli si instructiuni stabilite pentru
compartimentul respectiv sau pentru locul de munca specific salariatului;
 utilizarea responsabila si in conformitate cu documentatiile tehnice a aparaturii,
echipamentelor, instalatiilor aflate in dotarea serviciului/compartimentului in care isi
desfasoara activitatea sau la care au acces, precum si exploatarea acestora in deplina
siguranta;
 respectarea normelor de protectia muncii si a mediului;
 ridicarea calificarii profesionale, frecventarea si absolvirea formelor de pregatire si
perfectionare profesionala recomandate, cunoasterea dispozitiilor legale, a normelor si
instructiunilor privind activitatea pe care o desfasoara;
 obligatia de loialitate fata de Angajator;
 comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalti salariati,
asigurarea unui climat de disciplina, ordine si buna intelegere;
 instiintarea fara intarziere a sefului ierarhic superior in legatura cu observarea existentei
unor nereguli, abateri sau lipsuri in activitatea de la locul de munca, si actionarea pentru
diminuarea efectelor acestora si pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol viata
persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;
 respectarea regulilor de acces in perimetrul Angajatorului;
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 anuntarea directorului de indata, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentarii
la serviciu (boala, situatii fortuite);
 participarea la evaluarile periodice realizate de catre Angajator;
 evidenta, raportarea si autoevaluarea activitatii profesionale, conform procedurii si
criteriilor elaborate de conducerea Angajatorului si cu respectarea dispozitiilor legale in
vigoare;
 indeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de
conducerea Angajatorului pentru buna desfasurare a activitatii.
(3) Cadrele didactice au următoarele obligaţii:
1. personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel
încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării
examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale
transferabile;
2. să aibă o ţinută şi un comportament civilizat în relaţiile cu celelalte cadre didactice,
personalul didactic auxiliar, pesonalul nedidactic, elevii, părinţii, precum şi cu orice
persoană din afara instituţiei;
3. cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la
intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor. Întârzierile repetate la orele
de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
4. cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze
în carnetul de elev;
5. 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;
6. 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;
7. cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la începerea
anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de
dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;
8. 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;
9. 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;
10. cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului
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şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
11. cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane
referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;
12. 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;
13. la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;
14. cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt
solicitate de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii;
15. cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale
Consilului profesoral al clasei;
16. fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;
17. fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal;
18. serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator
important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră
abatere disciplinară.
19. La ultima oră a elevilor de după-amiază, ultimul cadru didactic va supraveghea elevii care
își vor ridica scaunele pe mese si vor curăța resturile din bănci;
(4) Serviciul pe şcoală
(4.1) Serviciul pe şcoală este asigurat de către toţi invatatori şi profesori. Acesta se desfasoara
conform unui grafic aprobat de Consiliul de Administratie.
(4.2) Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, în funcţie de orarul
cadrelor didactice, astfel încât profesorul de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile fără a fi
afectată activitatea sa didactică.
(4.3) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:
- îşi desfăşoară activitatea între 7:30 – 14.00 sau 15.00 (în funcție de orarul claselor)
- efectuează serviciul pe şcoală în corpul de clădire unde este repartizat conform graficului;
- supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;
- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
- verifică spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a preîntâmpina situaţii care contravin
regulamentului şcolii;
- verifică starea bazei tehnico-materiale a şcolii şi consemnează deteriorarea acesteia;
- monitorizeaza intrarea persoanelor străine în şcoală, cadrele didactice repartizate conform graficului la
poartă;
- anunţă conducerea şcolii şi organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor
evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc..);
- consemnează la sfârşitul programului în registrul de procese verbale al serviciului pe școală,
modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul
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serviciului;
- elevii nu au voie să părăsească incinta școlii în timpul programului fără acordul dirigintelui
sau al unui profesor al clasei și cu înștiințarea părinților;
- la încheierea serviciului, asigură existenţa tuturor cataloagelor şi închide cataloagele în dulap.
Profesorul de serviciu din dimineaţa următoare verifică existența tuturor cataloagelor şi în
cazul lipsei vreunui catalog anunță direcțiunea.
(4.4) Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare
anuală;
(4.5) Dacă apar situaţii, efecte grave, datorită neimplicării sau nerealizării atribuţiilor,
profesorii de serviciu răspuzand în faţa legii şi pot să fie convocaţi şi în faţa Comisiei de cercetare
disciplinară.
Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte
-sunt desemnate de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin
decizie a directorului.
-Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a
directorului cu această responsabilitate.
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
- coordonează activitatea Consiliului profesorilor al clasei;
- numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi
organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
- preia sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărorale este diriginte şi răspunde
de păstrarea şi modernizarea acesteia;
- prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la
începutul fiecărui an şcolar;
- completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică
a acestuia;
- întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre
avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;
- urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia
elevului;
- motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical
şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor;
- analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea
îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;
- informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni
disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;
- stabileşte împreună cu Consiliul profesorilor clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă
în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care
au săvârşit abateri grave;
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-

-

organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi/sau consultari cu părinţii şi
se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al
copiilor lor;
propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul
regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;

recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi
extraşcolare;
- calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul
anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit
prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;
- consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;
- prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;
- întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui;
- îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu
reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale
profesorului pentru învăţământ primar (învăţător).
(5) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la alegerea
consiliului profesoral. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi
desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic
„Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor Ministerului privind educaţia formală şi nonformală şi
reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.
Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi
extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor şi cel al
comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului
şcolar al elevilor. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă
Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare
a şcolii. Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt
stabilite de ROFUIP.
(6) Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:
- să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi
responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;
-
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- să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de
compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de
către director;
-să aibă o ţinută şi un comportament civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii,
personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;
- răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major
pentru instituţie, conform legislatiei;
- Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de
conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu
specializarea şi compartimentul în care activează pentru a avea minim 90 de credite/5 ani;
Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.
Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă.
(7) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:
- personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii;
- personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru
şi atribuţiilor din fişa postului;
- personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate
de administrator şi în conformitate cu fişa postului;
- personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii
şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;
- personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice,
personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală;
- este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele
legate de interesele instituţiei;
- întreg personalul nedidactic are obligaţia de a avea vizat carnetul de sănătate.
- atribuţiile, sarcinile, competenţele responsabilităţile şi programul personalului nedidactic sunt
cuprinse în fişa postului, obligaţiile personalului de curăţenie;
- în grupul sanitar, anexe și hol se montează un grafic ce va fi completat de îngrijitori
Art.28.(1) Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile observate de incendiu,
inundatie sau orice situatii in care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv observarea
unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potential generatoare de astfel
de situatii si sa actioneze, dupa caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor
lor negative.
(2) Salariatii care pot actiona in astfel de situatii au obligatia de a o face in timpul cel mai
scurt posibil.
Art. 29. In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a Angajatorului,
fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa, la
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executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile Angajatorului.
SECTIUNEA
A
III-A
DREPTURILE SALARIATILOR
Art. 30. a) Salariatii Angajatorului au, in principal, urmatoarele drepturi:
- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
- dreptul la concediu de odihna anual;
- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
- dreptul la demnitate in munca;
- dreptul la securitate si sanatate in munca;
- dreptul la acces la formarea profesionala;
- dreptul la informare si consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de
munca;
- dreptul la protectie in caz de concediere;
- dreptul la negociere colectiva si individuala;
- dreptul de a participa la actiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
b) Cadrele didactice au următoarele drepturi:
- beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile
lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se
stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în
cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.
c) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe
bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată,
cu aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii;
- beneficiază de câte două zile de concediu cu plată pentru fiecare zi de weekend în care a fost
prezent la olimpiade sau alte acţiuni organizate de şcoală;
- beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor
elaborate de Minister;
- lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;
d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:
-conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de
învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
-utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor
profesionale;
-punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
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-organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
-înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii
artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
-participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv
de muncă;
e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio
autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în
timpul desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în
care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod,
conform constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii
de urgenţă, respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi
conducerea şcolii;
f) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui
care o conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă a înregistrării activităţii
didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic
respectiv;
g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în
interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi
culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde
acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului
şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator;
j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de
acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări
ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii.
Art. 31. Drepturile salariatilor vor fi acordate si exercitate cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.
SECTIUNEA A IV-A
DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 32. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit
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legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
- sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a
realizarii acestora.
SECTIUNEA A V-A
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA
Art. 32. (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru
indeplinirea sarcinilor de munca. Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a
timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Repartizarea timpului de munca
in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele
suplimentare.
(2) Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste
8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculatape o
perioada maxima de 4 luni, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.
(3) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8
ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de
ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat,şcoală după şcoală,
învăţare pe tot parcursul vieţii.
(4) Activităţile concrete prevăzute, care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor
persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
Aceasta se aprobă în Consiliul deAdministraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la
contractul individual de muncă.
Art. 33. Programul și completarea condicii de prezență
33.1. Programul de functionare al unitatii: Şcoala Gimnazială ”DACIA” Oradea
organizează numai cursuri cu frecvenţă de zi, pentru elevii din ciclul primar şi din ciclul gimnazial
după următorul program:
Clase
*Clasele pregătitoare-I: între orele 8:00–12:00, ora este de 30-35 de minute, restul timpului
fiind destinat activităților liber alese recreative, cu o pauză mare de 20 de minute, după a doua oră
de curs.
*Clasele II-IV între orele 8:00-13:00, ora este de 45 de minute, pauză de 15 minute, cu o
pauză mare de 20 de minute, după a doua oră de curs.
*Clasele a V-VI-a între orele 8:00-14:00, ora este de 50 de minute, pauza de 10 minute, cu
o pauză mare de 20 de minute, după a doua oră de curs.
*Clasele VII-VIII între orele 8:00-15:00, ora este de 50 de minute, pauza de 10 minute, cu
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o pauză mare de 20 de minute, după a doua oră de curs.
Orele de consiliere acordate elevilor şi/sau părinţilor se vor desfăşura pe baza unui program
stabilit şi aprobat de conducerea şcolii, care va fi afișat la avizier.
Poarta zilnic: 7.00-22.30
Secretariat: zilnic: 7.30-16.00; vineri: 7.30-14.00
Bibliotecă: 8.00-16.00.
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică: 18 ore pe săptămâna, între orele 8:00-14:00,
conform unui orar stabilit în funcţie de cerinţele elevilor şi părinţilor și afișat pe site.
Programul administratorului:8.00-16.00.
Programul personalului de întreţinere, îngrijire şi al portarilor se vor stabili în raport cu
cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni.
Audiențe director: miercuri 09- 11, joi 09-11
Audiențe director adjunct : luni 08 – 09, marti 11-12, miercuri 11-12, joi 08-09, vineri 09-11
(2) În situații speciale, pe o perioada determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poatefi
modificată în baza unei hotarâri CA cu informarea ISJ Bihor.
33.2.
Condica de prezență
(1) Nerealizarea celor 45/50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către
director (care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna). Ulterior va emite o decizie
internă pentru tăierea orelor de la plată, cu informarea și aprobarea Consiliului de Administrație.
(2) În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de
completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt
interzise orice alte consemnări în condică.In situatia in care orele de desfășoară în sistem online,
se complerteaza o fișă de prezența de către fiecare cadru didactic, care se va preda la finalul lunii.
(3) Condica de prezenta este documentul pe baza caruia se ţine evidenţa prezenţei întregului
personal al unitatii la program. Se întocmeşte pe categorii de personal, fiecare salariat avand
obligaţia de a-şi înscrie prezenţa la serviciu prin semnaturi, atat la sosire, cat şi la plecare. Se
interzic semnaturile anticipate sau retroactive. Condicile de prezenţa se pastreaza la secretariat /
cancelarie.
(4) Periodic, condica de prezenţa va fi vizata de director, care analizeaza prezenţa şi stabileşte
masurile corespunzatoare pentru salariaţii care, din diferite motive, nu s-au prezentat la serviciu.
Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze directorului situaţia,
chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră.
(5) În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie aprobate în prealabil, prin cerere scrisa,
redactata cu 1 zi inainte, adresata directorului unitatii, in care se consemneaza si persoana care va
tine locul. Angajatul trebuie să primească în scris aprobarea cererii, anterior absenței.
(6) În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boala,
accident etc.) directorul trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate
cazurile, ce masuri se impun. Angajatul trebuie să aducă documente doveditoare care atestă
motivul.
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(7) În caz de incapacitate temporară de muncă, angajatul va anunţa instituția
(conducerea/secretariatul) din prima zi privind perioada de concediu medical, urmând ca în termen
de 3 zile de la revenirea în activitate să depună concediul medical la Secretariat. În situația unui
concediu medical pentru ultimele zile ale unei luni, pentru care este necesară întocmirea statelor
de plată, concediul medical se va prezenta la Secretariat, până cel târziu la data de 3 a lunii
următoare (fie personal, fie prin intermediul aparținătorilor, în caz de prelungire a perioadei de
incapacitate de muncă);
(8) Cererile de învoire colegială vor fi făcute în scris înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi
aprobate de conducerea unităţii. Se respectă Contractul Colectiv de Muncă în privinţa învoirilor
colegiale (5 zile pe an cu obligaţia de a asigura suplinirea cu personal calificat cu indicarea numelui
în cererea depusă la secretariat).
Art. 34. (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la
solicitarea salariatilor. Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare
flexibil a timpului de munca. Programul individualizat de munca poate functiona numai cu
respectarea dispozitiilor art. 112 si 114 din Codul muncii.
Art. 35. (1) Angajatorul va tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si va
supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.
(2) Salariatii au obligatia de a semna condica de prezenta la inceperea programului de lucru.
SECTIUNEA A VI-A
TIMPUL DE ODIHNA SI ALTE CONCEDII
Art. 36. (1) Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit conform Contractului Colectiv
de Munca, astfel:
- pentru personalul didactic durata concediului de odihna anual este de 62 zile lucratoare;
- pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic durata minima a concediului de odihna anual
este de 21 de zile lucratoare, putand fi suplimentat anual prin hotărârea Comisiei Paritare.
(2) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu sunt incluse in durata
concediului de odihna anual. La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de
incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc
maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate
prestata. In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul
efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul
zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate,
de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele
neefectuate sa fie reprogramate.
(3) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara
de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul
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fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul
urmator celui ii care acesta s-a aflat in concediu medical.
Art. 37. (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care salariatul, din
motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea
dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa
acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in
care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(2) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau
individuale, intocmite pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de
angajator cu consultarea reprezentantilor Sindicatului pentru programarile colective, ori cu
consultarea salariatului, pentru programarile individuale.
(3) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni
pe categorii de personal sau locuri de munca.
(4) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada
in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(5) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3), salariatul poate solicita
efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
(6) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa
stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin
10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.
(7) Planificarea privind efectuarea concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de
către consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în
primele două luni ale anului şcolar. Responsabilitatea evidenţei concediilor o are secretara unităţii.
La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii
celuilalt soţ.
Art. 38. (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie
de concediu calculata potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Indemnizatia de concediu de odihna
se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecareain concediu.
Art. 39. (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora
sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu obligatia de a
suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de
munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de
odihna.
Art. 40. (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere
platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.
(2) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru
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alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului 5 zile;
b) casatoria unui copil 2 zile;
c) nasterea unui copil 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 1 zi;
f) donatorii de sange conform legii;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta
localitate 5 zile.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata, conform
legii, cu aprobarea conducerii unitatii si cu rezervarea postului in conditiile dispozitiilor legale in
vigoare.
Art. 41. (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si
duminica sau in alte zile, in cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia
interesul public sau desfasurarea normala a activitatii unitatii.
(2) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru
organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea
unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs
asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat
pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. Compensatiile acordate salariatilor
pentru modificarea/suspendarea repausului saptamanal sunt potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 42. (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt stabilite conform Contractului
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învățământ.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. In cazul in care, din motive justificate, nu
se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala,de
un spor la salariul de baza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 43. (1) La cererea unuia dintre parinti angajatorul este obligat sa acorde:
a) pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea
sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.
b) pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere
pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
(2) In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai copilului nu va
solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.
(3) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel putin 15
zile lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca
in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici
nu o va solicita.
(4) In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti
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au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, vreodata,
de prevederile legii.
(5) Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor
legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
SECTIUNEA A VII-A
SALARIZAREA
Art. 44.(1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului
individual de munca si cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
(2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la
un salariu exprimat in bani, care se stabileste cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, prin
negocieri colective si individuale.
(3) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub
salariul de baza minim brut orar pe tara. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice
discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta
nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(4) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru
asigurarea confidentialitatii.
Art. 45. (1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul
individual de munca. Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.
(2) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, in data de 14 a lunii în curs, pentru
luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor.
(3) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii.
(4) In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite,
in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia, altor
mostenitori, in conditiile dreptului comun.
Art. 46. (1) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor
prevazute de lege.
(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria
salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila.
In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:
a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
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(3) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.
SECTIUNEA A VIII-A
ACCESUL IN PERIMETRUL ANGAJATORULUI
Art. 47. (1) Accesul elevilor si al cadrelor didactice se face in baza unei proceduri ce va
fi preclucrata la inceputul fiecarui an scolar. Accesul salariatilor in afara programului normal de
lucru este permis numai cu aprobarea conducerii unitatii.
Art. 48. (1) Accesul persoanelor straine(părinți, aparținători etc.) nu este permis în incinta
școlii numai cu aprobarea conducerii unitatii.
Art. 49. Accesul logopezilor /profesorilor de sprijin /facilitatorilor se face în baza delegării
de către CJRAE; programul acestora va fi adus la cunoștința directorului.
CAPITOLUL 7: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ELEVILOR DREPTURI EDUCAȚIONALE
ART. 50
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi in sistemul educational:
a) accesul gratuit la educatie in sistemul de invatamant de stat. Elevii au dreptul garantat la un
invatamant echitabil in ceea ce priveste inscrierea/admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor,
in functie de parcursul scolar pentru care au optat corespunzator intereselor, pregatirii si
competentelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educatie de calitate in unitatile de invatamant, prin aplicarea corecta
a planurilor-cadru de invatamant, parcurgerea integral a programelor scolare si prin utilizarea, de
catre cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, in vederea formarii si dezvoltarii
competentelor cheie si a atingerii obiectivelor educationale stabilite.
c) dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia scolii, aflate in oferta educational' a unitatii de invatamant, in concordanta cu nevoile si
interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor
economici;
d) dreptul de a beneficia de scolarizare in limba materna, in conditiile legii;
e) dreptul de a studia o limba de circulatie internatională, in regim bilingv, in conformitate cu
Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic si din partea altor elevi din cadrul unitatii de invatamant. Unitatea de
invatamant preuniversitar se va asigura ca niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe
criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, convingeri, dizabilitati, nationalitate, cetatenie, varsta,
orientare sexual, stare civil, cazier, tip de familie, situatie socio-economics, probleme medicale,
capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale scolare gratuite pentru elevii din invatamantul de stat si din
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invatamantul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atat pentru invatamantul in limba romana,
cat si pentru cel in limbile minoritatilor nationale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere scolara, profesionala si
psihologica, conexe activitatii de invatamant, puse la dispozitie de unitatea de invatamant
preuniversitar, fiindu-le asigurata cel putin o ors de consiliere psihopedagogica pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obținute prin activitatile de cercetaredezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei in vigoare si a eventualelor contracte
dintre parti;
j) dreptul de a beneficia de sustinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum si pentru
elevii cu cerinte educationale speciale, conform prevederilor legale in vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta;
1) dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, in vederea obtinerii de
trasee flexibile de invatare.
n) dreptul de a participa la cursurile optionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special
in acest sens, in baza deciziei Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materials a unitatii de invatamant, inclusiv acces la
biblioteci, sail și spatii de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare
realizaril activitatilor și proiectelor școlare in afara programului școlar, in limitele resurselor umane
și materiale disponibile. Unitatile de invatamant vor asigura in limita resurselordisponibile,accesul
gratuit la materiale necesare realizarii sarcinilor școlare ale elevilor, in timpul programului de
funcționare.
p) dreptul de a invata intr-un mediu care sprijina libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor
și libertatilor celorlalti participanti. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viata particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se considersă libertate
de expresie, urmatoarele manifestari: comportamentul jignitor fată de personalul din unitatea
școlara, utilizarea limbajului trivial, alte manifestari ce incalca normele de moralitate;
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar maxim de șapte ore pe
zi, cu exceptia orelor prevazut, conform legii;
r) dreptul de a primi informatii cu privire la planificarea materiel pe parcursul intregului semestru;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise in termen de maximum 15 zile lucratoare;
t) dreptul de a in.vata in sali adaptate particularitatilor de varsta și nevoilor de invatare, și cu un
numar adecvat de elevi și cadre didactice, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale
nr. 1/2011, cu modifica'rile și completarile ulterioare;
u) dreptul de a participa, fara nicio discriminare și doar din proprie initiativa, fara a fi obligati de
cadre didactice sau de conducerea unitatii de invatamant, la concursuri școlare, olimpiade și alte
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activitati extrașcolare organizate de unitatea de invatamant preuniversitar sau de care terti, in
palatele și cluburile elevilor, in bazele sportive și de agrement, in taberele și in unitatile
conexeinspectoratelor școlare judetene, in cluburile și in asociatiile sportive școlare, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora; Elevii vor participa la programele și
activitatile incluse in programa școlara;
v) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitatile școlare și
extrașcolare, in limita resurselor disponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele școlare proprii ce stau la baza situatiel școlare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de invatamant pe care le vor urma și sa
aleaga parcursul școlar corespunzator intereselor, pregatirii și competentelor tor;
y) dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, in acord cu particularitatile
de varsta și cu cele individuate. Elevii cu performante școlare deosebite pot promova 2 ani de studii
intr-un an școlar. Avizul de inscriere apartine consiliului de administratie al unitatii de invatamant
preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii intr- un an școlar,
aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale și cercetarii știintifice;
z) dreptul de școlarizare la domicillu sau in unitati complexe de asistenta medicala, de tip spital,
in conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilitati, respectiv pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt
spitalizati pe o perioada mai mare de 4 saptamani;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fie anonime.
Acestea vor fi completate la clasa si predate cadrelor didactice in vederea identificarii celor mai
eficiente metode didactice.
bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, inaintea consemnarii acestora.
cc) dreptul de a intrerupe / relua studiile si de a beneficia de transfer intre tipurile de invatamant,
in conformitate cu legislația in vigoare;
dd) dreptul de a avea condiții de acces de studiu si evaluare adaptat problemelor medicale sau
tulburarilor specifice de invatare, in conditiile legii;
ee) dreptul de a participa la programele de pregatire suplimentara organizate in cadrul unitalii de
invațământ.
ff) dreptul de a le fi consemnata in catalog absenta, doar in cazul in care nu sunt prezenti la ora
de curs. Este interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coercitie.
ART.51
(1) Copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, au aceleasi
drepturi ca si ceilalti elevi.
(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, pot beneficia de
suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, conform legislatiei in vigoare;
(3) Elevii cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale, stabilite prin
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ordin al ministrului Educatiei Nationale, au dreptul sä fie scolarizati in unitati de invatamant de
masa, special si special integrat pentru toate nivelurile de invatamant, diferentiat, in functie de
tipul si gradul de deficienta;
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educatlei in clase cu cerinte educationale speciale, inurma
diagnosticarii abuzive pe diverse criterii (rasa, na-tionalitate, etnie, limba, religie, apartenenta la o
categorie defavorizata), se sanctioneaza conform prevederilor legale;
(5) In functie de tipul si de gradul de deficienta, elevii cu cerinte educationale speciale au dreptul
de a dobandi calificari profesionale corespunzatoare;
ART 52
In vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile seise, elevul sau, dupa
caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului, poate actiona, astfel:
a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal solicita, oral, cadrului didactic sa
justifice rezultatul evaluarii, in prezenta elevului și a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal,
in termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) In situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare,
elevul, parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, conducerii unitatii de
invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orate sau practice.
c) Pentru solationarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de
specialitate din unitatea de invatamant preuniversitar, care nu predau la clasa respective si care
reevalueaza lucrarea scrisa.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la pet. c) este nota rezultata in
urma reevaluarii. In cazul invatamantului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de care
cele doua cadre didactice.
e) In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota
acordata in urma reevaluarii este mai mica de un punt, contestatia este respinsa și nota acordata
initial ramane neschimbata. In cazul in care diferenta dintre nota initială și nota acordata in urma
reevaluarii este de cel putin 1 punct, contestatia este acceptata.
f) In cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta in urma evaluarii initiale.
Directorul trece nota acordata in urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica
stampila unitatii de invatamant.
g) Calificativul sau nota obtinuta in urma contestatiei ramane definitiv/definitiva.
h) In situatia in care in unitatea de invatamant preuniversitar nu exista alti
invatatori/institutori/profesori pentru invăfamantul primar satu profesori de specialitate care sä nu
predea la clasa respective, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din
invățamantul primar sau profesori de specialitate din alte unități de invatamant.
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Drepturi de asociere și de exprimare
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi de asociere:
ART 53
a) dreptul de a forma, adera si participa la grupuri, organizatii, structuri sau miscari care
promoveaza interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizaii non-formale, economice, sociale,
recreationale, culturale sau altele asemenea, in conditiile legii;
b) dreptul la protest, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, fara perturbarea orelor de curs;
c) dreptul la reuniune, in afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate in unitatea de
invatamant preuniversitar, la cererea grupului de initiative, numai cu aprobarea consiliului de
administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa decat acelor limitari care sunt
prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul sigugantei
nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si
libertatile altora;
d) dreptul de a participa la sedintele Consiliului Elevilor, in conditiile prevazute de prezentul
regulament;
e) dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti, fare nicio limitare sau influentare din partea
personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, brosuri si alte materiale informative, precum si de a le
distribui elevilor din unitatea de invatamant preuniversitar. Este interzisa publicarea si distribuirea
de materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, drepturilor si libertatilor
cetatenești, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.
Drepturi sociale
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:
ART. 54
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 5o% pentru transportul local in comun, de suprafata,
naval si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul
anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport mentionate la alin (1),
litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care sa stabilit o masura de protectie speciale, in conditiile legii, sau tutela, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de abonament, in cazul
in care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, in conformitate eu prevederile legale in
vigoare;
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d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors
pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazda;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu si de merit, de performanta, precum si de
ajutoare sociale si financiare in diverse forme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al Ministrului.
f) dreptul de a beneficia de subventia acordata, de catre stat, pentru suportarea costuriloraferente,
pentru suportarea costurilor aferente frecventarii învatamantului profesional, pentru toti elevii din
invațamantul profesional („bursa profesionala")
g) dreptul ca elevii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitațile de învatamant special
sau de masa, inclusiv cei scolarizati în alt judet decat cel de domiciliu, sa beneficieze de asistenta
sociala constand în alocatie zilnica de hrana, a cazarmanentului, de rechizite scolare, de
imbracaminte si de încaltaminte, in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie
a copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau in centrele de asistare pentru copiii cu
cerinte educationale speciale din cadrul Direcțiilor Generale Judetene de Asistenta Sociala si
Protectia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri in tabere si in scoli de vara/iarna, in conditiile stabilite de
autoritatile competente;
i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare si masa ale internatelor si cantinelor
scolare, in conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor
respective;
j) dreptul la premii, burse, și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performante scolare
inalte, precum si celor eu rezultate remarcabile in educatia si formarea for profesionala sau in
activitati culturale si sportive, asigurate de catre stat.
1) dreptul de a fi sustinuti financiar pentru activitatile de performanta, de nivel national si
international de catre Stat, persoane fizice si juridice, in conditiile legii;
m) dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita in cabinete medicale,
psihologice si logopedice scolare, on in unitati medicale de stat. La inceputul fiecarui an scolar, pe
baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei rationale si cercetarii
stiintifice si ministrului sanatati, se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de
opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice, conform
legii.
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul Romaniei pentru elevii de nationalitate romana din
strainatate, bursieri ai statului roman, la toate manifestarile prevazute), conform legii ;
(2) In vederea stabilirii burselor scolare prevazute
a) consiliile locale, respectiv consiliile judetene, stabilesc anual, prin hotarare, cuantumul si
numarul burselor care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
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conform legii;
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se stabilesc anual de catre consiliile
de administratie ale unitatilor de Invatamant, in functie de fondurile repartizate si de rezultatele
elevilor, conform legii;
c) elevii pot beneficia si de bursa pe baza unui contract incheiat cu operatori economici, cu alte
persoane juridice sau fizice, conform legii;
d) elevii si cursantii strain din invatamantul preuniversitar, precum si elevii etnici roman cu
domiciliul In strainatate pot beneficia de burse, conform prevederilor legate aplicabile;
e) elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unifatilor de invatamant
de stat, in conditiile legii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din
invațământul obligatoriu, scolarizati intr-o altă localitate, cu sprijinul agentilor economici sau al
colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau fizice
pot asigura acestor elevi, in situatii bine justificate, servicii de transport, de masa si de internat.
(4) In conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, statul subventioneaza costurile aferente
frecventarii liceului de catre elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum
si costurile pentru cei care frecventeaza învatamantul profesional.
Alte drepturi:
Elevii beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
ART. 55
a) dreptul de a beneficia in mod gratuit de acte si de documente de studii, in conditiile legii.
Unitatile de invatamant vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de raspuns la solicitarile pentru informatii de interes public, in conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise si semnate, in conditiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului", elaborat de Consiliul Judetean al Elevilor, cu
avizul Consiliului National al Elevilor, continand informatii referitoare la: drepturile si obligatiile
elevului, disciplinele din planul de invatamant, serviciile puse la dispozitie de unitatea de
invatamant preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a scolii, informatii despre
Consiliul Elevilor si alte structuri asociative, modalitati de acces la burse si alte mijloace de
finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate; Inspectoratul scolar sau unitatea
de invatamant pot sustine financiar publicarea acestui ghid, in fiinctie de resursele disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizati la clasa in mod nediscriminatoriu;
Recompensarea elevilor
ART 56
(1) Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara pot primi
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urmatoarele recompense:
a) evidentiere in fata clasei si/sau in fata colegilor din scoala sau in fata consiliului profesoral;
b) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, tutorelui sau sustinatorului legal, cu
mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat;
c) burse de merit, de studiu si de performanta sau alte recompense materiale acordate de stat, de
agenti economici sau de sponsori, conform prevederilor in vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din țară si din
străinatate;
0 premiul de onoare al unitatii de invatamant preuniversitar;
(2) Performanta elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele
sportive se recompenseaza financiar, in conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul
(3) La sfarsitul anului scolar, elevii pot fi premiati pentru activitatea desfîsurata, cu diplome sau
medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unitatii de invatamant, la propunerea
invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar, a profesorului diriginte, a
consiliului clasei, a directorului scolii sau a Consiliului școlar al Elevilor.
Diplomele sau medaliile se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la invatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
profesoral al unitatii; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b) pentru alte tipuri de performante: pentru purtare, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari
care merita sa fie apreciate.
(5) Elevii din învăamantul gimnazial pot obtine premii daca:
a) au obtinut primele medii generale pe clasa și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru
urmatoarele medii se pot acorda mentiuni conform reglementarilor interne ale unitatii de
invatamant;
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;
c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii și la alte activitati extrașcolare
desfacurate la nivel local, judetean/, national sau international;
d) s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala și civica;
e) au inregistrat, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
(6) pot fi acordate premii și pentru alte situatii prevazute de regulamentul de organizare și
functionare al unitatii de invatamant.
(7) Unitatea de invatamant preuniversitar poate stimula activitatile de performanta inalta ale
copiilor/elevilor la nivel local, national i international, prin alocarea unor premii, burse, din
asociatiei parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor știintifice și culturale, a comunitatii locale
si altele asemenea.
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ÎNDATORIRILE/OBLIGATIILE ELEVILOR
Elevii au urmatoarele indatoriri:
ART 57
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregati la fiecare discipline de studiu, de a dobandi
competentele si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare;
b) de a respecta regulamentele si deciziile unitatii de invatamant preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la scoala în uniforma școlară și sa poarte
elemente de identificare ale școlii.in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentele si
deciziile unitatii de invatamant preuniversitar. Tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de
identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrulscolii;
d) de a respecta drepturile de autor si de a recunoaste apartenenta informatiilor prezentate in
lucrarile elaborate;
e) de a elabora si sustine lucrari la nivel de disciplina originale;
f) de a sesiza autoritatile competente once ilegalitati in desfasurarea procesului de invatamant si
a activitatilor conexe acestuia, in condițiile legii;
g) de a sesiza reprezentanii unitatii de invatamant cu privire la once situaie care ar pune in
pericol siguranta elevilor si a cadrelor didactice.
h) de a utiliza in mod corespunzator, conform destinatiei stabilite, toate facilitatile scolare la care
au acces;
i) de a respecta curățenia, linistea si ordinea in perimetrul scolar;
j) de a pastra integritatea și buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de către
școală;
k) de a plati contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispozitia lor de
catre școală, in urma constatarii culpei individuale;
1) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi si de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor, in urma evaluarilor precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru
luare la cunostinta in legatura cu situatia scolara;
in) de a utiliza manualele scolare primite gratuit si de a le restitui in stare bună la sfarsitul anului
scolar;
n) de a manifesta intelegere, toleranță si respect față de intreaga comunitate scolara: elevi si
personalul unitatii de invatamant;
o) de a cunoaste si respecta prevederile Statutului Elevului si ale Regulamentului de organizare si
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functionare a unitatii de invatamant, in functie de nivelul de intelegere si de particularitatile de
varsta si individuale ale acestora;,
p) de a avea un comportament si un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile si de a respecta
regulile de circulatie;
q) de a cunoaste si de a respecta, in functie de nivelul de intelegere si de particularitatile de varsta
si individuale ale acestora, normele de securitate si sanatate in munca, normele de prevenire si de
stingere a incendiilor, normele de protectie civila, precum si normele de protectie a mediului.
r) de a anunta, in caz de imbolnavire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul parintilor,
tutorilor sau sustinatorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical in functie de recomandarile
medicului, mai ales in cazul unei afectiuni contagioase, sa nu pună in pericol sanătatea colegilor
sau a personalului din unitate.
Elevilor le este interzis:
ART. 58
a) sa distruga, modifice sau completeze documentele scolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze bunurile din
patrimoniul școlii;
b) sa introduca si sa difuzeze, in unitatea școală materiale care, prin continutul lor, atenteaza la
independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea natională a tarii, care cultiva violenta,
intoleranta sau care lezeaza imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze calea de acces in spatiile de învatamant;
d) să detina sau sa consume, droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, substante
etnobotanice si sa participe la jocuri de noroc;
e) să introduca si/sau sa facă uz in perimetrul unitatii de invatamant de orice tipuri de arme sau
alte produse pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica
si psihica a elevilor si a personalului unitatii de invatamant. Elevii nu pot fi deposedati de bunurile
personale care nu atenteaza la siguranta personals sau a celorlalte persoane din unitatea de
invatamant, in conformitate cu prevederile legale;
f) sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic in
incinta școlii;
g) sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin
exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de
curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii for in procesul educativ sau in situatii
de urgenta;
h) sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta;
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i) sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, si sa manifeste
violenta in limbaj si in comportament fata de colegi si fată de personalul unitatii de învatarnant;
j) sä provoace, sä instige si sä participe la acte de violenta in unitatea de invatamant si in afara
ei;
k) sa paraseasca perimetrul unitatii de invatamant in timpul programului scolar cu exceptia
situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
1) sä utilizeze un limbaj trivial sau invective in perimetrul scolar;
m) sa invite/ faciliteze intrarea in scoala a persoanelor straine, fara acordul conducerii scolii si al
dirigintilor;
SANCTIONAREA ELEVILOR
ART. 59
(1) Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care
savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare,
vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie să se petreaca in perimetrul unitatii de invatamant
sau in cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unitatii de
invatamant sau in afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii
raspund conform legislației in vigoare.
(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii.
(4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a)
observatie individuală;
b)
mustrare scrisa;
c)
retragerea temporară sau definitive a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a
bursei profesionale;
d)
mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeasi unitate de invatamant;
e)
preavizul de exmatriculare;
f)
exmatriculare.
(5) Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor cat si parintilor,
tutorilor sau sus- inatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau
ulterior, dupe caz.
(6) Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa
in once context.
(7) Violenta fizica sub once forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.
(8) Sanctiunile prevazute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica in invatamantul primar.
(9) Sanctiunile prevazute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu.
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Sancțiuni
ART. 60
(1) Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective.
(2) Observatia individuală consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor
in vigoare, a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insotita de consilierea acestuia,
care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul
diriginte, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau de care directorul
unitatii de invatamant.
(3) Mustrarea scrisa consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul pentru
invatamantul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat
sanctiunea.
(4) Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza in registrulde procese
-verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral
(5) de care invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte,
la sfârsitul semestrului.
(6) Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat parintelui/ tutorelui/sustinatorului legal,
pentru elevii minori, personal sau, în situatia in care acest lucru nu este posibil, prin postă, cu
confirmare de primire.
(7) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului.
(8) Sanctiunea poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, in invatamantul primar.
(9) Retragerea temporară sau definitive a bursei se aplica de catre director, la propunerea
consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului profesoral.
(10)
Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, in invatamantul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de invatamant.
(11) Mutarea disciplinară la o clasa paralelă, in aceeasi unitate de invatamant, seconsemneaza intrun document care se inmâneaza de catre invatator/institator/profesorul pentru invatamantul
primar/profesorul diriginte/director, subsemnatura, parintelui, tutorelui sau sustinătorului legal
al elevului minor.
(12) Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol.
(13) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
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Anularea sanctiunii
Art. 61
(1) Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reintruneste.
Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune da dovada de un comportament adecvat pe o perioada
de cel putin 8 saptamani de școala, pană la incheierea semestrului sau a anului școlar, prevedere
privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata.
(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a scaderii notei la purtare se aproba de catre
entitatea care a aplicat sanctiunea.
Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs:
(1) Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 1o% absente nejustificate din nurnarul de ore pe
semestru la o disciplină, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior, nu pot fi adrnisi in
unitatile de invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic.
Pagube patrimoniale
Art. 62
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de invatamant
sunt obligati sa acopere, in conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate
cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile sau sä
suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) In cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati
inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si
tipului de manual deteriorat. In caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.
Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea
manualelor scolare.
Contestarea
Art. 63
(1) Contestarea sanctiunilor se pot depune de catre elev sau, dupa caz, de către
parintele/tutorele/sustinătorul legal al elevului, Consiliului de Administratie al unitatii de
invatamant preuniversitar, in termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii.
(2) Contestatia se solutioneaza in termen de 3o de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unitatii de invatamant. Hotărarea Consiliului de Administratie nu este definitivă si poate fi atacata
ulterior la instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de învatămant, conform
legii.
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CAPITOLUL 8:
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
Art. 64. (1) Salariatii au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, in scris, petitii
individuale, dar numai in legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea
desfasurata.
(2) Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala scrisă pe care un salariat o
adreseaza conducerii Angajatorului in conditiile legii si ale regulamentului intern.
(3) Petitiilor anonime sau cu adrese inexistente nu li se va da curs, acestea urmand a fi clasate.
Art. 65. (1) Cererile sau reclamatiile se adreseaza reprezentantului legal al Angajatorului
si se inregistreaza la secretariat/Registratura.
(2) In cazul in care problemele sesizate in cerere sau in reclamatie necesita o cercetare mai
amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului prezintă Consiliului de Administrație care decide
numirea unei comisii care sa verifice realitatea lor.
(3) In urma verificarii Angajatorului, comisia numita intocmeste un referat cu constatari, concluzii
si propuneri si il supune aprobarii reprezentantului legal al Angajatorului (conform procedurii
speifice).
(4) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat sa comunice salariatului raspunsul in termen
de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamatiei.
(5) In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai
amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art. 66. (1) Salariatii nu pot formula doua petitii privitoare la aceeasi problema.
(2) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp doua sau mai multe petitii cu
acelasi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. Daca dupa
trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste aceeasi
problema, acestea se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un raspuns
petitionarului.
Art. 67. (1) Salariatii si Angajatorul au obligatia sa solutioneze conflictele de munca prin
buna intelegere sau prin procedurile stabilite de dispozitiile legale in vigoare.
(2) Procedura de solutionare a conflictelor de munca este potrivit dispozitiilor Legii nr. 62/2011.
CAPITOLUL 9:
REGULI
CONCRETE
PRIVIND
DISCIPLINA
MUNCII
IN
CADRUL
ANGAJATORULUI
Art. 68. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica,
potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o
abatere disciplinara.
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(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau
inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil,
ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art. 69. Sunt interzise:
- prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata, introducerea sau consumulde
bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba
activitatea altor salariati;
- nerespectarea programului de lucru, intarzierea sau absentarea nemotivata;
- parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese
decat cele ale Angajatorului;
- executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului Angajatorului;
scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri si documente apartinand acesteia, fara
acordul scris al conducerii Angajatorului;
- instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau de uz comun, precum si deteriorarea
functionala si calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizari ori manevrari
necorespunzatoare;
- folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea pentru altii, fara
aprobarea scrisa a conducerii, a unor documente sau informatii privind activitatea Angajatorului
sau a datelor specificate in fisele sau dosarele personale ale angajatilor;
- prestarea oricarei activitati remunerate sau neremunerate, in timpul orelor de program sau in
timpul liber - in beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului;
- efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in condica de
prezenta;
- atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati, fata de managementul unitatii sau fata de
clienti (conduita necivilizata, insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea si vatamarea integritatii
corporale sau a sanatatii);
- comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Angajatorului, a propriei persoane sau
a colegilor;
- manifestari de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului;
- folosirea in scopuri personale a oricaror materiale, mijloace fixe ale Angajatorului;
- organizarea de intruniri in perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii;
- introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor anunturi, afise, documente
etc. fara aprobarea conducerii Angajatorului;
- propaganda partizana unui curent sau partid politic.
Art. 70. (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu, inclusiv
a normelor de comportare in unitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare,
indiferent de functia sau postul pe care il ocupa persoana care a savarsit fapta.
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(2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza incalcarea cu vinovatie de catre salariati a
obligatiilor lor de serviciu prevazute de dispozitiile legale in vigoare, obligatiile de serviciu
stabilite in contractele individuale de munca, in fisa postului, in Regulamentul intern și
Regulamentul de Organizare și funcționare al unității, notele interne, deciziile interne sau
contractul colectiv de munca aplicabil, ori de ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor
ierarhici.
CAPITOLUL 10:
ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE
Art. 71. (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care
salariatul savarseste o abatere disciplinara, conform Codului Muncii art 248, sunt:
- avertismentul scris;
- retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de
1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(3) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
(4) Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului
de conducere, conform Legii 1/2011, sunt:
- personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum si cel de conducere din
invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului
individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza
interesului invatamantului. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului, in raport cu
gravitatea abaterilor sunt:
- observatia scrisa;
- avertisment;
- diminuarea salariului de baza cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere cu pana
la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
- suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea
unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de
conducere, de indrumare si de control;
- destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;
- desfacerea disciplinara a contractului de munca;
(5) In unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director
sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie .
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(6) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris,
audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare. Pentru cercetarea
abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care
unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un
reprezentant al salariatilor iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala
cu a celui care a savarsit abaterea.
(7) Comisiile de cercetare sunt numite de consiliul de administratie al unitatii pentru aparatul
propriu. In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora,
imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte
date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul
celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 ore inainte,
precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces verbal si nu impiedica finalizarea
cercetarii. Angajatul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe
in aparare.
(8) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30
zile de la data constatarii abaterii, consemnata in condica de inspectii sau la registratura unitatii.
Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata
(9) In invatamantul preuniversitar, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15
zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar.
(10) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.
(11) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea care a
numit aceasta comisie.
(12) In invatamantul preuniversitar, sanctiunile se comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa,
de catre directorul unitatii de invatamant sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar general
(13) In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de
la aplicarea sanctiunii, autoritatea care a aplicat sanctiunea poate dispune ridicarea si radierea
(14) sanctiunii, facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu
(15) Raspunderea materiala a personalului didactic se stabileste conform legislatiei muncii.
Imputarea, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre
conducerea unitatii, in afara de cazurile in care , prin lege, se dispune altfel.
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(16) Etape:
Nr.
crt.
1

2

3

Codul: RI

Etapa

Tipuri de activităţi

Responsabili

Existenţa
unei sesizări

• pentru

• toţi angajaţii

Constituirea
comisiei de
cercetare

Desfăşurarea
cercetării

a putea fi declanşată
procedura de
sancţionare,trebuie să existe o
sesizare în scris;
• sesizarea ca atare se poate
prezenta sub forma unei sesizări
din oficiu (autosesizare) a
conducerii unităţii de
învăţământ;

Termen

Observaţii
• orice

angajat are
obligaţia de
a sesiza
angaja-torul
în legătură
cu
încălcarea
R.I./contract
ul colectiv
de muncă

• conducerea

unităţii şi organele ierarhic
superioare

• competenţa

de numire a
comisiei de cercetare este
stabilită de art.119(3);
convocarea Consiliului
profesoral;
• prezentarea sesizării;
• numirea comisiei de cercetare
• comisia numită prin dispoziţie
îşi însuşeşte atribuţiile şi
obligaţiile comisiei de
cercetare:
a)stabilirea existenţei faptelor
cuprinse în sesizare şi a
urmărilor acestora;
b)stabilirea împrejurărilor în
care faptele cuprinse în sesizare
au fost săvârşite;
c)stabilirea existenţei sau
inexistenţei vinovăţiei persoanei
sau persoanelor cercetate;
d)audierea persoanei sau
persoanelor cercetate;
e)verificarea susţinerilor făcute
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• director/consilie

• cel mult 7

r educativ,secretarul Consiliului
profesoral

(şapte)
zilede la
luarea la
cunoştinţă
a sesizării
• stabilit
prin
dispoziţiecel mult
15 zile de
la numirea
comisiei

director
• comisia de
cercetare

• pe

parcursul
cercetării
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4

Codul: RI

Consilierea/
instruirea
comisiei

de persoana/persoanele
cercetate în apărarea sa;
f)obligaţia comisiei de cercetare
de a face cunoscut persoanei
cercetate toate documentele
cercetării în vederea producerii
de probe în apărare;
Dacă este cazul,angajatorul ia
măsurile necesare astfel încât
comisia să fie instruită în ceea
ce priveşte:
• principiul respectării dreptului
la apărare;
• condiţia existenţei vinovăţiei
persoanei cercetate;
• condiţia stabilirii
circumstanţelor (atenuante sau
agravante) în care au fost
săvârşite fapta/faptele;
• obligaţia de a pune la
dispoziţia persoanei cercetate
toate actele care au stat la baza
întocmirii raportului
comisiei,inclusiv acesta.
Pentru respectarea dreptului la
apărare,comisia trebuie să
parcurgă etapele:
a) înmânarea persoanei
cercetate,sub semnătură,a unei
copii a deciziei de constituire a
comisiei,precum şi a unei copii
a sesizării;
b) înştiinţarea în scris a
persoanei cercetate,cu minimum
48h înainte,în vederea
prezentării la audiere în faţa
comisiei şi pentru a da declaraţii
scrise în legătură cu faptele
cuprinse în sesizare;
audierea persoanei
cercetate:această etapă se
desfăşoară în faţa membrilor
comisiei de cercetare,aceţtia
având posibilitatea să adreseze
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• comisia de

cercetare
• director/

• după

consilier
educativ

numirea
comisiei
(24h)

• comisia

de cercetare
• pe

parcursul
cercetării

• secretarul

comisiei
• în

• comisia

• 48h

de cercetare,
• persoana
cercetată

înainte de
prezentare pe
parcursul
cercetării

comisia de
cercetare

cazul în
care
persoana
cercetată se
află în
imposibilitat
ea de a se
prezenta la
audiere la
data stabilită
prin
înştiinţare,d
ovedind
acest lucru
cu
înscrisuri,du
ce la
suspendarea
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în scris şi/sau verbal întrebări;
d)audierea altor persoane care
au cunoştinţă.
c) Comisia de cercetare are
dreptulşi obligaţia de a face
copii ale unor documente
aflate în unitatea de
învăţământ,care au relevanţă
în vederea aflării adevărului
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cercetării pe
perioada
respectivă.
Dacă pe
parcursul
cercetării
comisia
descoperă şi
alte
fapte,presup
use abateri
ale
persoanei
cercetate
sau ale altor
persoane,va
întocmi un
material
separat care
se va
constitui
într-o altă
sesizare/aut
osesizare şi
va face
obiectul
unei alte
cercetări
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Codul: RI

Întocmirea
raportului
comisiei de
cercetare

• comisia

va întocmi un raport
motivat în care va stabili faptele
săvârşite,împrejurările în care
acestea au fost
săvârşite,existenţa sau
inexistenţa vinovăţiei persoanei
cercetate.Raportul va cuprinde
următoarele secţiuni:
a)prezentarea comisiei de
cercetare şi a deciziei de
constituire;
b)prezentarea faptelor cuprinse
în sesizare precum şi
semnatarul/semnatarii acesteia;
c)prezentarea documentelor
care au fost folosite pe
parcursul cercetării;
d)menţionarea persoanelor
audiate;
e)modul de desfăşurare a
procedurii
de
cercetare;
f)prezentarea pe larg a faptelor
aşa cum au rezultat în urma
efectuării
cercetării;
g)concluziile
comisiei
de
cercetare, constând în stabilirea
cu certitudine a abaterilor
săvârşite, prezentate punctual şi
explicit,
menţionând
ce
prevederi legale au
fost
încălcate,
vinovăţia
sau
nevionovăţia
persoanei/persoanelor cercetate;
h)menţiunea, în final, dacă
abaterile cuprinse în sesizare se
confirmă total sau parţial, ori,
dimpotrivă nu seconfirmă.
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• comisia

• în finalul

desemnată

cercetării

• secretarul

• se anexează

comisiei

documente,
declara
ţii,note,etc
• raportul

va
fi semnat de
toţi membrii
comisiei de
cercetare

• comisia nu

are dreptul
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7

8

9
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Codul: RI

Prezentarea
raportului

Propunerea
de
sancţionare

Stabilirea
sancţiunii şi
comunicarea
deciziei de
sancţionare

Emiterea
deciziei de
sancţionare

Contestarea
deciziei de
sancţionare

Reprezintă baza propunerii de
sancţionare.
• convocarea Consiliului de
administratie;
• prezentarea raportului comisiei
de cercetare in Consiliul de
administrație

• director/

În baza raportului,propunerea
de sancţionare o face directorul
sau cel puţin 2/3 din numărul
membrilor consiliului de
administraţie

• membrii

La stabilirea sancţiunii membrii
consiliului
profesoral/consiliului de
administraţie trebuie să aibă în
vedere:
• gravitatea abaterilor
săvârşite,în raport şi cu urmările
acestora;
împrejurările în care au fost
săvârşite
În baza hotărârii
consiliului,directorul emite
decizia de sancţionare
• decizia se aduce la cunoştinţa
persoanei/persoanelor
sancţionate

• comisia

desemnată

• Consiliul de
administraţie
Secretar

• nu

mai
târziu de
30
(treizeci)
zile de la
data
înregistrări
i sesizării
• cel mult
15
(cincispre
zece) zile
de la
comunicare

• director

Persoana sancţionată depune în
scris contestaţia deciziei
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(şapte)
zile de la
încheierea
cercetării
•7

Consiliului de
administrație.

Se aduce la
cunostiinta
salariatului in
max 5 zile de
la emiterea
deciziei

• orice

contestaţie
depusă în
afara acestui
termen
urmând a fi
respinsă ca
tardiv depusă
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Reabilitarea

În anumite condiţii,persoanei
sancţionate i se poate ridica
sancţiunea.
• persoana sancţionată depune
cerere de ridicare a sancţiunii

• persoana

• 1 (un) an

sancţionată
• /Consiliul de
administraţie

de la
stabilirea
sancţiunii

• dacă

în
decurs de 1
(un) an
persoana/pers
oanele
sancţionatenu
a/au mai
săvârşit
abateri

CAPITOLUL 11: REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA
Art. 72. (1) Ca urmare a sesizarii conducerii Angajatorului cu privire la savarsirea unei
abateri disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a normelor legale,
Regulamentului intern, contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca
aplicabil, ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, al Angajatorului sau
persoana imputernicita de acesta va dispune efectuarea cercetari disciplinare prealabile, numind
o persoana sau o comisie in acest sens.
(2) Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al
organizatiei sindicale al carui membru este salariatul cercetat.
(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei
cercetari disciplinare prealabile.
(4) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de
persoana/comisia imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila,
precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul
cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv
obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare
prealabile.
(6) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate
apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea disciplinara
prealabila toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat,
la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
(7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare
probele pe care le considera necesare.
(8) Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are obligatia de a lua o nota
scrisa de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza pozitia salariatului fata de fapta pe care a
comis-o si imprejurarile invocate in apararea sa.
(9) Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor aspecte:
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imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
gradul de vinovatie a
salariatului;consecintele
abaterii disciplinare;
 comportarea generala in serviciu a salariatului;
 eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(10) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana/comisia numita in acest sens va
intocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda: indicarea subiectului abaterii
disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara
prealabila si ascultarea salariatului, prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost
savarsita, prezentarea consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a
salariatului si a eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, stabilirea
gradului de vinovatie a salariatului, probele administrate si propunerile persoanei/comisiei
imputernicite de catre Angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei
sau de sanctionare disciplinara a salariatului.
(11) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale.
Art. 73. (1) In baza propunerii comisiei de disciplina, Angajatorul va emite decizia de
sanctionare.
(2) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii
disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(3) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Art. 74.(1) Decizia de sanctionare disciplinara cuprinde in mod obligatoriu: a) descrierea
faptei care constituie abatere disciplinara; precizarea prevederilor din statutul de personal,
Regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 252 alin. (2) din
Codul muncii, nu a fost efectuata cercetarea; temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara
se aplica; termenul in care sanctiunea poate fi contestata; instanta competenta la caresanctiunea
poate fi contestata.
(2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data
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emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(3) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(4) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
Art. 75. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor
disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
Art.76 (1) Lista activităţii de funcţiuni privind Răspunderea disciplinară a personalului din
învăţământul preuniversitar poate fi completata de catre Consiliul de Administratie. Aceasta
cuprinde:
Nr.crt.
Sarcini elementare
Funcţia răspunzătoare
Observaţii
Respectarea disciplinei în activitate,a
1
• toţi angajaţii
atribuţiilor din fişa postului,notelor de
serviciu,etc
2
Prerogativa disciplinară
• angajatorul
• personalul angajat
3
Emiterea unei sesizări
• angajator
• personalul de îndrumare
şi control
4
Înregistrarea sesizării
angajatorul prin
personalul desemnat
• registratura generală a
unităţii
5
Constituirea comisiei de cercetare
• director
• hotărârea
CAdm.
6
Consilierea/instruirea comisiei
• director
• preşedinte comisie
7
Desfăşurarea cercetării
• comisia de cercetare
• salariat
8
Constituirea probelor în apărarea
• reprezentant sindicat
salariatului
9
Întocmirea şi prezentarea raportului
• secretarul comisiei de
comisiei de cercetare
cercetare
• preşedintele comisiei
• director
10
Propunerea de sancţionare
• consiliul de
administraţie
• consiliul profesoral
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Stabilirea sancţiunii şi comunicarea
deciziei de sancţionare

• director
• consiliul profesoral

• consiliul

de
administraţie
12

Emiterea deciziei de sancţionare

• director

13
14

Contestarea deciziei de sancţionare
Înregistrarea contestaţiei de
sancţionare
Reabilitarea

• persoana sancţionată
• organul ierarhic superior

15

• pentru

personal
didactic/didactic
auxiliar
• pentru
personalul
nedidactic
• hotărârea
CProf./CAdm.
• registratura ISJ

• organul care a aplicat

sancţiunea

CAPITOLUL 12: CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A
SALARIATILOR
Art. 77. Criteriile de evaluare/ procedura de evaluare a personalului unitatii suntprevazute
in fisa de evaluare anuala, elaborata potrivit reglementarilor in vigoare, pentru fiecare categorie de
personal in parte/ in OMECTS 6143/2011 si OMECTS 3860/2011, dupa cum urmeaza :
(1) Personal didactic si didactic-auxiliar OMECTS 6143/2011
(2) Personal nedidactic OMECTS 3860/10.03.2011
(3) Metodologia de evaluare pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar a fost
modificată şi completată prin OMEN 3597/18.06.2014 5079/2016 OMECTS 3017/2018. OMEN
3189/2021;
Art. 78. Angajatorul are obligatia de aplica criteriile de evaluare in mod obiectiv, corect si
nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre
femei si barbati .
Art. 79.(1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează la nivelul unităţii/instituţiei
de învăţământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice
care nu fac parte din consiliul de administraţie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea
consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ. Componenţa şi numărul de membri
ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcţie de particularităţile unităţii/instituţiei de
învăţământ, şi este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului
unităţii/instituţiei de învăţământ până la data începerii activităţii de evaluare.
(2) Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele
didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se stabilesc de către directorul şi directorul adjunct
al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ, împreună cu responsabilul/coordonatorul comisiei
pentru curriculum sau al compartimentului funcţional şi câte un reprezentant al fiecărei organizaţii
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sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, cu respectarea domeniilor şi criteriilor
din fişele cadru, la inceputul fiecarui an școlar.
(3) Evaluarea activităţii cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a
personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcţional, prin evaluare obiectivă punctaj acordat de către toţi membrii comisiei/compartimentului funcţional pentru fiecare
persoană evaluată.
Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor comisiei de
evaluare, conform graficului activităţilor de evaluare. Evaluarea activitatii personalului didactic
auxiliar se realizează in cadrul ședințelor/compartimentelor functionale în care acestea își
desfășoară activitatea, conform graficului activităților de evaluare.
15 iunie - 15 august Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la
secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ
3 - 10 septembrie Evaluarea în comisia de evaluare/compartimente Evaluare în consiliul
de administraţie Comunicarea, în scris, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii
consiliului de administraţie, către toate cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar .
15 septembrie Depunerea contestaţiilor Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris
a rezultatelor
Art 80(1)Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcţional completează rubrica de
evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar
(în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează consiliului de administraţie fişele şi procesulverbal din cadrul şedinţei.Din comisia de contestaţii nu pot să facă parte persoanele care au depus
contestaţie, care au realizat evaluarea iniţială în cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor
funcţionale sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie.
(2) Calificativul anual și punctajul corespunzator acordate de către consilul de adminstratie sunt
aduse la cunoștiința fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar in mod direct.
Art.81 Neobtinerea unui punctaj minim, la doua evaluari periodice consecutive, va putea
atrage concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.
Art.82 Recompense:
(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţiede merit, acordată
prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul
inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o
perioadă de 5 ani.
(2) M.E. elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit, cu
consultareafederaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.
(3) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativăşi ştiinţifică poate
primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(4) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul
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preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer, Medalia Membru de
onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate
deosebită în învăţământ.
(5) În afara distincţiilor prevăzute la alin. (3), ministrul Educaţiei este autorizat să acorde
personalului didactic din învăţământul preuniversitar următoarele distincţii:
a) adresă de mulţumire publică;
b) diplomă "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a;
c) diplomă de excelenţă, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu
activitate deosebită în învăţământ.
(6) Diploma "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a este însoţită de un premiu de 20%, 15%
şi, respectiv, 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de
excelenţă este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni
de activitate.
(7) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin
ordin al ministrului Educaţiei, în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice
din fiecare judeţ/sector al municipiului Bucureşti.
(8) Fondurile pentru acordarea distincţiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de ME.
CAPITOLUL 13:
DISPOZITII FINALE

Art. 83. Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare.
Regulamentul se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Codul muncii si in celelalte acte
normative in vigoare.
Art. 84. Prezentul Regulament intern a fost analizat și validat, adus la cunoștință angajaților
sedinta C.P din noul an scolar
(2) Prezentul Regulament intern a fost aprobat in sedinta CA din noul an scolar .
Art. 85. Regulamentul intra in vigoare in termen de 5 zile de la data semnarii lui.
Art.86. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat (la propunerea Consiliului Profesoral,
Consiliului de Administrație, părinților, direcțiunii) atunci cand apar acte normative noi privitoare
la organizarea si disciplina muncii, precum si ori de cate ori interesele Angajatoruluio impun.
Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate reprezentantilor Sindicatului.
Art. 87
a) Informarea salariaţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Intern se face prin prezentare în
Consiliul profesoral şi prin semnarea pentru luarea la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului
Intern.
b) Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului Intern este supusă procedurii de
informare.
Art. 88
Prezentul Regulament Intern va fi afişat la sediul unității de învățământ, prin grija directorului.
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ANEXA 1
Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu
SARS-CoV-2
1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;
3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ;
4. Organizarea programului școlar;
5. Măsuri igienico-sanitare la nivel individual;
6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ;
7. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind măsurile de
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
8. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la
risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.
1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ,
care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în
permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al
municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice Locale și ai CJCCI, respectiv
CMBCCI.
2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice
a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi
vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de
părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și
ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare,
astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă
vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția
frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare
(postere) privind măsurile de igienă/protecție. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita
punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu
(spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise
până la sosirea tuturor elevilor.
b) Organizarea sălilor de clasă
● Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele: - Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi
sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea
oglinzii clasei);
- Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; - Băncile vor fi poziționate
astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
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● Va fi păstrată componența claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului
doar în situații justificate. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat;
● Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase
de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
● Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba
locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
● Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
● Este interzis schimbul de obiecte personale;
● Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de
circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
● Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de
minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
● Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi.
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
● Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs,
cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.
● Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor
uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.
c) Organizarea grupurilor sanitare
● Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane
prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;
● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea
aglomerării în interiorul grupului sanitar);
● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și
spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică
folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să
existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință
etc);
● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod
frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale:
● Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: o la intrarea în
cancelarie; o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
● Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
● Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.
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e) Organizarea curții școlii:
● Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică;
● Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi
dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de
învățământ;
● Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.
3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ
● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane
desemnate din unitatea de învățământ;
● Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate
pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
● Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj,
aripă etc);
● Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în
care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de
învățământ este esențială;
● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în
timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
● Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
● Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
4. Organizarea programului școlar
a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale
orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.
b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:
● Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în
parte, acolo unde este posibil;
● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea
distanțării fizice;
● Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc
mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
● Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de
obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi
dezinfectate;
● Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor
marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare
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adaptată;
● Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la
reducerea distanței dintre elevi;
● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele
de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).
c) Organizarea activităților sportive:
● Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;
● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea
va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care
nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri,
situație în care portul măștii nu este indicat;
● Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
● La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor
cu un dezinfectant pe bază de alcool;
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare
grupă de elevi.
d) Monitorizarea prezenței:
● La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale
personalului. Autoritățile sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a
numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.
5. Măsuri de protecție la nivel individual:
Mesaje importante:
● Spălați-vă des pe mâini!
● Tușiți sau strămutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
● Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
● Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
● Nu vă strângeți în brațe!
● Păstrați distanțarea fizică, evitati aglomeratiile!
● Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
a. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.
b. Purtarea măștii de protecție
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● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul
recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal
și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației
(atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile
aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
● Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta
împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învățământ are obligația de a adopta și implementa
normele din prezentul document, cu sprijinul Autorităților publice locale. Acolo unde procesul de învățare
se desfășoară în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea
curățeniei, dezinfecției și aerisirii spațiilor.
7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți
privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
a. Personalul medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de unitatea de învățământ, va
efectua instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea
normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția
SARS_CoV2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor
COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare. Cadrele
didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în
cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră,
probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală
modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
b. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi
instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu
SARS_CoV2:
Tipuri de mesaje:
● Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;
● Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
● Poartă corect masca de protecție
AȘA DA:
 Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
 Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
 Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare
 Pune masca cu partea colorată spre exterior
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 Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
 Acoperă nasul, gura și bărbia
 Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele
 Evită să atingi masca
 Scoate masca apucând-o de barete
 Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți
 După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac
 Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini după ce arunci masca
AȘA NU:
 Nu folosi o mască ruptă sau umedă
 Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
 Nu purta o mască prea largă
 Nu atinge partea din față a măștii
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea
măștii
 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane
 Nu refolosi masca
 Nu schimba masca cu altă persoană
● Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
● Acoperiti-va gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul
în care se întâmplă să strămutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.
● Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind servețele / lavete /
produce biocide virucide).
● Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți
la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
● Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji. În unitățile de învățământ (în clase, pe
coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.
c. Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel încât
revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor
și să acționeze responsabil.
Sfaturi utile pentru părinții:
- Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu
noul coronavirus;
- Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece
trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
- Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui
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emoționale;
- Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
- Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte
și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de cate ori este necesar;
- Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea
purtării acestei;
- Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi
obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc)
De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii;
- Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer,
mouse etc);
- Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
- În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree,
vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz și nu duceți copilul la
școală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și
contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz. Este nevoie ca părinții să
conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel
mai mic semn de boală infecto-contagioasă. Părinții / aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de
învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există
aprobarea conducerii școlii. Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în
vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
în colectivitate.
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele
situații:
● Elevul prezintă simptome specifice;
● Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;
● Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află în carantină.
8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și /
sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:
● Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu
imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;
● Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet
zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități,
tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și
cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz,
soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.
● Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate
cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;
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● Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi
consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare
necesare pentru a se simți în siguranță;
● Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot,
în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare
concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca
acel copil să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la
școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional
la distanță;
● Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea informațiilor și
învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.
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