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Nr. 4641 / 10.09.2018 

Avizat  C.P./ 07.09.2018 

Aprobat  C.A./ 07 .09.2018 

                                            

PARTEA  I 

 
 

Regulament de organizare și funcționare  a unității de învățământ 

 
 

SECŢIUNEA I – ELEVI 

 

Dobândirea și exercitarea calităţii de elev; drepturile, îndatoririle/obligațiile   

și sancționarea elevilor 

Dobândirea și exercitarea calităţii de elev sunt prevăzute în ROFUIP – Ordin nr. 

5079/31.08.2016 și în Statutul elevului – Ordin nr. 4742/10.08.2016. Drepturile și recompensarea 

elevilor sunt prevăzute în Statutul elevului. (Art. 6 – 13). 

Referitor la îndatoririle/obligațiile și sancționarea elevilor,  

Statutul elevului prevede următoarele: 

 

Art. 14. Elevii au următoarele îndatoriri: 

 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă 

şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 

regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa 

elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul 

şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare 

la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 
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m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă 

şi individuale ale acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament 

şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 

circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de 

stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 

medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 

personalului din unitate. 

 

 

Art. 15. Interdicţii 

 

Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete 

de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul 

unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul 

lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 

violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 

elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care 

nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de 

urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă 

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 
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l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor. 

 

Sancţionarea elevilor 

 

Art. 16 

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau 

în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ 

sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform 

legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a)  observaţie individuală; 

b)  mustrare scrisă; 

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

     liceu, a bursei profesionale; 

d)  mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

e)  preavizul de exmatriculare; 

f)  exmatriculare. 

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor    

    sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după   

    caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în   

     orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar. 

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

 

Sancţiuni 

 

Art. 17 

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea acestuia, 

care să urmărească remedierea comportamentului. 

Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 18 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia  s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -

verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 

semestrului. 
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(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest 

lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

Art. 19 

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învaţamant. 

 

Art. 20 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează  într-un  

document  care  se  înmânează  de  către învăţător/institutor/profesorul  pentru  învăţământul  

primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură,  părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al 

elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 21 

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 

singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta 

se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 22 

(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp; 

(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar 

următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 

regulamentelor specifice. 

 

Art. 23 

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, 

pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi 
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funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. 

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor 

de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un 

an şcolar. 

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 24 

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din 

ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca 

atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 

 

Art. 25 

(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 

ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri 

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care 

se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de 

învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a 

consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe 

din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 

Anularea sancţiunii 

 

Art. 26 

(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de 

un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea 

semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate 

fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancţiunea. 
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Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

 

Art. 27 

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în 

unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

 

Pagube patrimoniale 

 

Art. 28 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să 

suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de 

manual deteriorat, în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot 

fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 

Contestarea 

Art. 29 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev 

sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului de Administraţie al 

unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii 

de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la 

instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 

sancţiunii. 

 

În Regulamentul de organizare și funcționare  a unității de învățământ, în conformitate cu 

baza legală mai sus menționată, se stipulează următoarele: 

a) - motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative de 

către părinți în cazul elevilor minori sau de către elevul major; actele justificative sunt: 

 Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință 

eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de  familie  sau  medicul  de  specialitate,  

adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea 

sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar 

sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale 

elevilor.  

 Cererile scrise de motivare înaintate de către părinți în cazul elevilor minori, sau de către 

elevul major, adresate dirigintelui și avizate în prealabil de directorul adjunct, pentru 

motivarea în limita a 20 de ore de curs pe semestru; pentru școala postliceală, elevii care 

lucrează pot motiva în limita 30 absențe pe semestru anexând și adeverință de salariat la 
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cerere. 

 Actele justificative pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile 

de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către  profesorul diriginte, pe tot parcursul 

anului școlar. 

 

- conform ROFUIP, art. 102 (1), cadrul didactic consemnează obligatoriu în catalog fiecare absent;  

- conform ROFUIF, Art.102, alin.2 , motivarea absențelor se face de diriginte în ziua prezentării 

actelor justificative; în cazul minorilor scutirile se aduc de către părinți. 

- este interzisă motivarea absențelor pe discipline de profesorii clasei; în cazul elevilor care întârzie 

justificat la oră, se va înainta de către profesorul respectiv, către diriginte o adresa de mână , pe seama 

căreia dirigintele motivează absențele, păstrând adresa de mână alături de celelalte acte doveditoare, 

pe baza cărora se motivează absențele. 

- pentru evidența administrativă de primire-predare a adeverințelor medicale și alte acte doveditoare, 

în Registrul C.P. al clasei se ține evidența de primire–predare sub semnătură; 

- directorul adjunct verifică prin sondaj baza legală a motivării absențelor pe tot parcursul anului. 

b) - programul instructiv - educativ al şcolii începe la: 

                - ora 7.00 pentru clasele a clasele a XI-a și a XII-a liceu  

           - ora 13.00 pentru clasele a IX-a şi clasele a X-a liceu. 

  c) -  accesul elevilor în şcoală se face în baza uniformei școlare și a carnetului de elev; elevii vor 

avea o ţinută decentă pe tot parcursul desfăşurării procesului instructiv - educativ, aceasta constând în 

uniformă şcolară:  

      - sacou, fustă sau pantalon de culoare bleumarin sau negru şi bluză de culoare albă, bleu sau crem 

pentru fete; 

     - sacou, pantalon de culoare bleumarin sau negru şi cămaşă de culoare albă, bleu sau crem pentru 

băieţi; 

- băieţii  nu au voie cu cercei în  urechi sau alte zone ale corpului şi vor avea părul tuns scurt; 

      - fetele  nu au voie cu cercei în  alte zone ale corpului ;  

      - accesul în școală a elevilor se face pe la intrare elevi, dimineața până la ora 7,00 seria de 

dimineață și între 12,30 – 13,00 seria de după amiază pe bază de uniformă și carnet elev;  

- părăsirea incintei școlii în timpul programului instructiv – educativ este interzisă; escaladarea 

gardului de împrejmuire al unității de învățământ duce la sancțiuni disciplinare și scăderea notei la 

purtare la 4 ( există chioșc alimentar în incinta școlii); 

d) - elevii nu au voie să fumeze în spațiul de  învăţământ, nu au voie să introducă şi să consume 

băuturi alcoolice şi droguri în incinta unităţii de învăţământ; nu au voie să introducă pahare cu cafea 

în spațiul de învățământ, având în vedere consecințele în caz de răsturnare sau aruncarea acestora în 

grupurile sanitare; 

e) - elevii surprinşi absentând de la ore în timpul programului şcolar vor fi sancţionaţi cu 1 puncte la 

purtare; 

f) - elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, bazat pe colegialitate şi respect,  care să excludă 

violenţa ca mijloc de rezolvare a conflictelor; elevii care folosesc un limbaj vulgar în unitatea de 

învățământ vor fi sancţionaţi cu 1 punct la purtare; 

g) - elevii nu au voie să aibă telefoane mobile deschise în vederea folosirii ca mijloace de înregistrare 
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audio-video la ore sau înafara orelor, fără acordul cadrelor didactice; 

h) - postarea pe Internet a imaginilor înregistrate în şcoală este strict interzisă, abaterea atrage după sine 

nota 4 la purtare, iar repetarea exmatricularea din şcoală; 

i) - elevii sunt obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp profesorul de serviciu, dirigintele sau 

conducerea şcolii în cazul în care apar conflicte între colegi sau sunt distruse bunuri materiale ale 

şcolii; 

j) - bunurile materiale ale şcolii distruse de către elevi vor fi recuperate în 24 până la 48 ore; 

k) - în cazul elevilor care comit acte de indisciplină (creează dezordine, folosesc vocabular inadecvat)  

în timpul unor activităţi organizate de şcoală cum ar fi:  activități festive, excursii, activităţi sportive, 

etc., li se va interzice participarea în viitor la asemenea activităţi şi vor fi sancţionaţi gradual în funcţie 

de gravitatea abaterii comise, cu scăderea notei la purtare sau cu eliminare după caz;  

l) - elevii nu au voie să practice sau să participe la jocuri de noroc în incinta şcolii, elevii surprinşi vor 

fi sancţionaţi cu 3 puncte la purtare; 

m) - elevii nu voie să frecventeze toaletele în mod necorespunzător sexului; elevii surprinşi în toaleta 

necorespunzătoare vor fi sancţionaţi cu un 2 la purtare; 

n) - elevii sunt obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi normele de PSI şi situaţii de urgenţă 

şi în timpul pauzelor sau orice activitate instructiv-educativă școlară sau extrașcolară;   

o) - telefoanele mobile, alte valori inclusiv bani sunt sub răspunderea elevilor  care  vin cu ele în 

unitatea de învăţământ; 

p) - elevul de serviciu pe clasă, împreună cu cadrul didactic de la ultima oră schimbul I, vor preda  

inventarul clasei schimbului  II de după masă, iar elevii din schimbul II cu profesorul de la ultima oră, 

vor preda clasa personalului de serviciu; 

r) - orice colectare de sumă de bani pentru manuale, auxiliare de învăţământ ori pentru modernizarea 

clasei este interzisă elevilor;    

s) - la orele de religie, elevii de alt cult religios, stau la ore în clasa respectivă și studiază la celelalte 

discipline; părinții/elevii de alt cult religios, care cer vinerea liber de la orele 18,00, vor primi absent 

la ora respectivă, școala neasumându-și evenimentele ce se pot întâmpla prin plecarea din unitate. 

Dacă disciplina respectivă are o singură oră pe săptămână, părinții/elevii își asumă responsabilitatea 

pentru notare și încheierea situației școlare; 

ș) - la orele de educație fizică, conform R.O.U.I.F.P., elevii scutiți vor fi prezenți în sală / teren la oră 

fără echipament, doar cu încălțăminte adecvată; neprezentarea la oră implică înregistrarea absențelor 

în catalog. Elevii la orele de educație fizică nu au voie să rămână în clasă sau sa circule prin școală 

deranjând procesul instructiv – educativ.   

t) - este interzisă chemarea în cazul unor incidente / altercații între elevi a persoanelor din afara școlii 

pentru ”rezolvarea situației create”; orice incident se comunică imediat, în următoarea ordine : 

profesor de serviciu pe școală, diriginte, director.       

             

 Transferul elevilor conform R.O.F.U.I. – C.N.A.E. 

- pentru elevii care solicită transfer în unitatea noastră de învățământ pe lângă condițiile legale se va 

respecta criteriul de medie minimă la purtare, şi anume media  9.00 în caz de abateri disciplinare şi 

8.50 din cauza absenţelor..  
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          Îndatoririle elevilor interni – indiferent din ce școală provin  

a) - respectarea programului de internat afișat la avizierul internatului; 

b) – respectarea graficului de serviciu la cantină și în internat; 

c) - este interzisă introducerea rudelor și a persoanelor străine în internat, fără acceptul pedagogului;  

d) - este interzis fumatul în internatul școlii; 

e) - este interzisă introducerea în internat a băuturilor alcoolice, droguri, arme albe, etc. conform și 

R.O.F.U.I.P.;   

f) - este interzisă părăsirea internatului și a sălii de meditație fără bilet de voie semnat de pedagog pe 

perioada 17,00 după masă și 9,00 dimineața; pe timpul meditației biletul de voie se semnează de 

profesorul de serviciu sau conducerea școlii ;  

g) - este interzisă, în caz de incidente / altercații între elevi, chemarea pentru rezolvarea situației create 

a rudelor ori a persoanelor străine; orice incident se comunică imediat pedagogului  pe perioada 17,00 

după masă și 9,00 dimineața; pe timpul meditației se semnalează situația creată supraveghetorului de 

meditație, profesorului de serviciu pe școală și la  conducerea școlii; 

h) - orice deteriorare/distrugere a inventarului din internat se remediază în 48 ore de către cel/cei 

implicați; 

i) - la ora 20,30 seara ușa internatului se închide pentru siguranța elevilor interni. 

         

 Sancţiunile pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevii interni  

a) - orice abatere de la atribuțiile sus menționate ( alin. a – i ) atrage după sine eliminarea din internat 

și după caz și alte sancțiuni conform legislației în vigoare. 

b) - elevii care aparțin altor unități de învățământ  și comit abateri de la atribuțiile alin. a – i , școlile 

respective, alături de părinți, vor fi înștiințate imediat prin adrese oficiale de luare la cunoștință și 

aplicarea sancțiunilor după caz. 

 

           SECȚIUNEA II – CADRE DIDACTICE 

 

          Îndatoririle personalului didactic cu normă de predare  

Regulamentul de ordine interioară menţionează următoarele atribuții: 

a) – programul de lucru cu secretariatul școlii se va desfășura între orele 11,00 – 15,00; 

b)- toate activitățile instuctiv - educative și extracurriculare  care se desfășoară în afara incintei unității 

de învățământ, vor avea  avizul conducerii școlii și al conducerii unității unde va avea loc activitatea, 

și cu respectarea prevederilor legale pe această direcție; 

c) - cadrele didactice nu pot fi deranjate în timpul desfăşurării orelor de curs, cu excepţia asistentelor 

la ore integral sau secvenţial, sau în situații deosebite; 

d) - nu pot fi înregistrate orele de curs (audio, video) decât cu acordul cadrului didactic; 

e) - relaţia profesor-elev se va baza pe respect reciproc (fără expresii jignitoare), toleranţă, înţelegere şi 

respectarea normelor deontologice; 

f) - pe tot parcursul desfăşurării programului instructiv-educativ profesorii vor avea o ţinută decentă; 

g) - catalogul clasei nu se lasă în clasă de către profesor dacă acesta părăsește justificat temporar ora; 

nu se trimit elevii după catalogul clasei, iar elevii nu vor avea acces sub nici o formă la acestea; 

h) - lipsa elevilor de la oră, din vina profesorului , va conduce la sancțiunea profesorului și tăierea 
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orei; 

i) - este interzisă scoaterea elevilor din oră pentru a rezolva diverse probleme sau pe fond disciplinar; 

profesorii găsiți vinovați vor fi sancționați conform Statutului cadrelor didactice, iar dacă se întâmplă 

ceva cu elevii respectivi  vor răspunde personal din punct de vedere legal;   

j) - profesorii care nu au definitivarea în învăţământ vor întocmi zilnic proiecte didactice ce vor fi 

vizate de conducerea școlii, iar profesori care au până în 3 ani vechime, schiţe de lecţie; 

k) - la orele de recapitulare proiectele de lecţie sunt obligatorii pentru toate cadrele didactice; 

l) - nu există învoiri ale cadrelor didactice conform legilor în vigoare ci concediu fără plată; drepturile 

şi obligaţiile personalului didactic sunt cele prevăzute de Legea învăţământului şi Statutul 

personalului didactic; 

m) - în situații deosebite, forțați de împrejurări neprevăzute, se aplică ”suplinirea colegială”, adică se 

adresează  conducerii școlii o cerere în care se arată motivul fortuit pentru învoire, se trec colegii ce 

vor suplini orele cu semnătura acestora, iar în condică semnează titularul cererii înaintate;  

n) - profesorii care absentează de la ore în mod nejustificat vor primi, pe lângă reţinerea din salariu, şi  

sancţiuni conform Statutului cadrului didactic și Codului muncii; 

o) - la orele de pregătire practică se respectă programul de desfășurare, conform numărului de ore 

prevăzut în curriculum și planurile de învățământ; cadrele didactice care au în încadrare pregătire 

practică însoțesc permanent elevii și răspund personal în caz de evenimente nedorite; 

p)  - diriginţii vor face instructajul NTSM şi PSI pentru perioada procesului instructiv  educativ şi 

perioada pauzelor. Vor întocmi procese verbale colective pe clase atât pentru prelucrarea NTSM, PSI 

cât şi prelucrarea ROFUIP şi ROFUI în prima săptămână de şcoală.  Procesele verbale de la 

instructajele NTSM şi PSI se predau la responsabilii comisiilor; 

r) - cadrele didactice vor asigura instruirea elevilor privind respectarea normelor P.S.I. şi N.T.S.M  și 

pentru disciplinele predate, acolo unde este cazul – folosire laboratoare, pentru orele de educație fizică 

și sport, pregătirea practică, precum şi pe timpul pauzelor; 

s) - se vor organiza pe bază de grafic și semnătură în condică, ore de pregătire pentru elevii cu nevoi 

speciale şi pentru elevii cu performanţe şcolare slabe  (pregătire remedială); 

t) - se vor organiza ore de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat, Certificarea 

competenţelor profesionale de Nivel 4, conform graficelor pe discipline de examen; 

u) - cadrele didactice au obligaţia să efectueze serviciul pe şcoală, câte 2 ore pe săptămână conform 

graficului stabilit de conducerea unităţii de învăţământ; 

v) - profesorii vor face de serviciu pe şcoală, de regulă în afara orelor de curs, urmărind şi asigurând  

 

în acest timp desfăşurarea normală a programului instructiv-educativ; profesorul de serviciu răspunde 

direct de evenimentele din școală şi anunţă mai întâi conducerea şcolii în cazul în care sunt probleme 

pe timpul serviciului;  

x) – absenţa nemotivată de la ședințele Consiliului profesoral, se consideră abatere disciplinară, și se 

va sancţiona conform Statutului cadrelor didactice; 

- absențele nemotivate ale cadrelor didactice de la consiliile profesorale în procent de 30% din totalul 

ședințelor se sancționează cu calificativul „Bine”; 

z) - profesorii care predau disciplina de religie vor avea în vedere ca elevii care sunt de alte confesiuni 

religioase să studieze la alte discipline în timpul orei, fiind interzisă scoaterea din clasă a elevilor – se 
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pot întâmpla evenimente nedorite în timpul acestei ore și răspund personal; 

aa) - profesorii care predau disciplina de educație fizică și sport, sunt obligați să țină pe timpul orelor 

în sală / teren elevii scutiți medical sau fără echipament, consemnând absențele celor din urmă; 

răspund personal dacă se întâmplă evenimente nedorite sau deranjează procesul instructiv-educativ 

din școală; instruirea privind protecția muncii ale colectivelor de elevi este obligatorie conform fișei 

postului; 

bb) nerespectarea obligațiilor de serviciu conform fișei postului cu privire la amenajarea cabinetelor 

de cultură generală și de specialitate, neîntreținerea și, eventual nerecuperarea pagubelor materiale 

produse de elevi conform legilor în vigoare din sistemul de educație atrage calificativul „Bine”; toate 

inspecțiile cadrelor didactice se vor susține în cabinetele de specialitate aferente disciplinelor, toate 

cabinetele fiind dotate cu videoproiector, tablă magnetică și mobilier corespunzător; 

cc) comisiile cu caracter temporar și ocazional avizate în C.P. și aprobate în C.A. își desfășoară 

activitatea pe baza deciziei de constituire emisă de directorul unității de învățământ. Aceste comisii 

sunt: 

1. Comisia pentru frecveță, combaterea absenteismului și abandonului școlar 

2. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

3. Comisia  de gestionare SIIIR 

4. Comisia pentru acordarea burselor și alte programe de susținere educațională 

5. Comisia pentru consiliere, orientare și activități extrașcolare 

6. Comisia pentru mentorat 

7. Comisia pentru organizarea examenelor 

8. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și actelor de studii 

9. Comisia de inventariere 

10. Comisia de recepție bunuri 

11. Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor rezultate 

12. Comisia de cercetare disciplinară 

13. Comisia S.N.A.C. 

                                     Atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală conform R.O.F.U.I 

a) - profesorului de serviciu pe şcoală are obligația să respecte graficul de serviciu pe şcoală; serviciul 

pe şcoală se efectuează de cadrele didactice cu normă de predare în unitatea de  învăţământ, două ore 

pe săptămână, prin rotaţie  între orele 6
45 

- 19
10

 ;   

b) - pe perioada serviciului asigură securitatea cataloagelor, inventarierea lor la început şi la sfârşit 

de program și între schimburi pe parcursul zilei, la predarea serviciului; 

c) - asigură securitatea condicii de prezenţă a cadrelor didactice; 

d) - să controleze ţinuta elevilor şi prezenţa carnetului de elev la accesul în şcoală; 

e) - să supravegheze elevii în pauze pentru prevenirea accidentelor din „joacă", a actelor de 

indisciplină şi a deteriorării bazei materiale; 

f) - să urmărească respectarea pauzelor şi să asigure intrarea şi ieşirea de la orele de curs conform 

orarului școlii; 

g) - să acorde primul ajutor în cazul accidentării elevilor, asigurând imediat prezența cadrelor medicale din 

unitate şi să anunţe conducerea şcolii; 

h) - să semnaleze orice alt eveniment neobişnuit petrecut în timpul serviciului său conducerii școlii; 
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 i) - intrarea şi ieşirea din programul de serviciu pe școală se face cu consemnarea   în caietul de 

procese-verbale a următoarelor aspecte: 

- primirea – predarea cataloagelor se face prin secretariatul şcolii / pedagogul şcolii                                 

dimineața și seara, iar pe parcursul zilei între profesorii de serviciu; 

- consemnează în  caietul de procese-verbale clasele neocupate de profesori în timpul orelor; 

- consemnează în caietul de procese-verbale și aduce la cunoştinţa diriginţilor abaterile disciplinare ale 

elevilor;  

- consemnează în  caietul de procese-verbale distrugerile materiale ale inventarului   școlii și evenimentele 

deosebite din timpul serviciului, aducând la cunoştinţa administratorului școlii și respectiv a conducerii; 

j) - la sesizarea pedagogului verifică problemele din internat şi cantină; 

k) - semnează biletele de voie în cazul învoirii fortuite a elevilor în timpul procesului instructiv 

educativ din școală, și în cazul învoirii fortuite a elevilor interni de la meditație, în situația în care 

 diriginții sau directorii școlii au alt program;  

l)- anunţarea conducerii şcolii, cu 24 de ore înainte, când dintr-un motiv întemeiat profesorul nu se 

poate prezenta la desfăşurarea serviciului pe şcoală; 

m) - neîndeplinirea atribuţiilor ca profesor de serviciu pe şcoală, sau absenţa nejustificată de la 

serviciu pe școală se consideră abatere disciplinară, și se va sancţiona conform Statutului cadrelor 

didactice 

și legislației în vigoare după caz,  în situația evenimentelor deosebite. 

n) – actele de violență se vor anunța la conducerea școlii și Poliția de proximitate pe școală, care are 

numărul afișat la loc vizibil : cancelarie, secretariat, poartă iar acesta v-a decide dacă se apelează 112. 

 

 

          Îndatoririle dirigintelui conform R.O.F.U.I. – C.N.A.E. 

 

a)  - să informeze cel puţin odată pe lună despre frecvenţa şi situaţia la învăţătură a elevilor, şi în cazul 

abaterilor disciplinare să contacteze familia în termen de 24 ore; 

b) - să identifice elevii problemă din cadrul colectivului de elevi şi să informeze psihologul şcolii, 

poliţistul de proximitate și conducerea şcolii, când este cazul; 

c) - telefoanele mobile, alte valori inclusiv bani sunt sub răspunderea elevilor care vin cu ele în şcoală; 

nu se confiscă de către diriginți sau profesori telefoanele mobile, se aduc la catedră și se redau elevilor 

la sfârșitul orei; 

d) – să respecte ROFUIP privind aplicarea sancțiunii elevilor și să facă toate demersurile necesare 

conform legii pentru evitarea abandonului școlar și combaterea absenteismului; 

e) – respectarea de către diriginte a deontologiei profesionale privind motivarea absențelor, scăderea  

notei la purtare ca urmare a absențelor nemotivate, se face conform legii la fel pentru tot colectivul 

clasei, avându-se în vedere jurisdicția sistemului legislativ al educației, conform căreia judecarea 

contestației asupra notei la purtare,  se face prin analiză comparativă pe tot efectivul clasei de elevi și 

nu aplicat ca în cazul contestării notei la învățătură sau examene; 

- prelucrarea protecției muncii la clasă, pentru perioada pauzelor din timpul procesului instructive-

educativ sub semnătura elevilor pe fișe collective de instructaj; 

- se v-a atașa lista cu navetiști (localitatea) pe coperta catalogului, în fața acestuia; absențele doar la 
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elevii navetiști la prima oră de dimineață și după masă, se trec în catalog la sfârșitul ore de către 

profesorii clasei; se înaintează de către profesori la diriginte motivarea doar pentru navetiști, prin 

adresă de mână;  

f) - dirigintele propune Consiliului de Administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate 

cu prevederile legale; deci dirigintele în urma primirii bazei legale de la Comisia de acordare a 

burselor, informează elevii și părinții în vederea depunerii dosarelor pe categorii de burse în 

conformitate cu prevederile legale, înaintează dosarele primite către Comisia de burse spre verificarea 

legalității; 

- dacă părinții susțin că dețin alte documente legale decât cele existente la Comisia de burse din 

școală, diriginții au obligația să ceară în scris părinților cu termen de aducere, baza legală respectivă; 

- Comisia de burse după verificarea bazei legale, centralizează numărul pe categorii de burse și sub 

semnătura diriginților și a responsabililor de burse se înaintează la secretariat centralizatorul și 

dosarele aferente pe categorii de burse; 

- secretariatul după înregistrare și verificare, înaintează propunerile legale ale diriginților pe categorii 

de burse spre aprobare către Consiliul de Administrație al școlii; 

g) - diriginții claselor cu elevi C.E.S. vor fi instruiți de către psihologul școlii și organele competente, 

în vederea integrării acestora în colectivul clasei, al școlii și pentru integrarea în viitor în societate; 

- conform deontologiei profesionale diriginții, profesorii clasei și al școlii vor ține cont de reacțiile 

adverse ale bolilor de care suferă elevii C.E.S. și vor purta un dialog civilizat și cu părinții acestora, 

iar în caz de neînțelegeri vor anunța organele și instituțiile competente. 

- programul de lucru cu părinții : între orele 12,00 – 14,00, iar pentru părinții salariați între orele 17,00 

– 18,00; 

h) nerespectarea obligațiilor de serviciu conform fișei postului cu privire la amenajarea claselor luate 

în primire la începutul anului școlar, neîntreținerea și, eventual nerecuperarea pagubelor materiale 

produse de elevi conform legilor în vigoare din sistemul de educație atrage calificativul „Bine”.   

 

SECȚIUNEA III -  Îndatoririle personalul didactic auxiliar şi nedidactic    

a) - personalul didactic auxiliar și nedidactic prin atribuții menționate în fișa postului, prin delegare de 

sarcini și note de serviciu, va răspunde solicitărilor școlii pentru buna desfăşurare a activităţilor din 

şcoală şi ferma didactică; 

b) - este interzisă introducerea şi consumul de băuturi alcoolice în timpul desfăşurării programului de 

activitate; nerespectarea acestei prevederi conduce la desfacerea contractului individual de muncă, 

conform legislației în vigoare;  

c) - este interzisă manifestarea de agresivitate în limbaj şi comportament faţă de elevi şi tot personalul 

unităţii de învăţământ; 

d) - se vor respecta regulile de PSI şi NTSM la locul de muncă conform legilor în vigoare; 

e) - orice cerere sau reclamaţie individuală se va face mai întâi la şeful de compartiment, apoi la 

conducerea şcolii spre soluţionare; 

f) - lipsa nejustificată de la programul de lucru, va conduce la desfacerea contractului individual de 

muncă, conform Codului muncii; 

g) - toate abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate vor fi în conformitate cu Codul muncii. 

h) - conform fișei postului și deontologiei profesionale personalul didactic auxiliar și nedidactic al 
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școlii, va fi informat cu privire la existența elevilor CES integrați în învățământul de masă din școală, 

și vor ține cont de reacțiile adverse ale bolilor de care suferă elevii C.E.S. pentru a purta un dialog 

civilizat cu aceștia, iar în caz de neînțelegeri vor anunța profesorul de serviciu pe școală sau după caz, 

conducerea școlii; 

 

 

 

SECŢIUNEA  IV –  

1. Îndatoririle personalului din  școală care folosește parcarea unității de învățământ,  

conform R.O.I. – C.N.A.E.  

a) - personalul didactic cu normă de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic, vor folosi 

parcarea școlii pe timpul activității din unitate prin închiderea permanentă a porților parcării; 

b) - închiderea obligatorie a porților se va face și la terminarea programului instructiv – educativ, 

seara la orele 19,00 cadrele didactice și la sfârșitul programului restul personalului; 

c) - personalul școlii care nu respectă cerințele sus menționate va avea interdicție de folosirea locului 

de parcare al unității de învățământ. 

           2. Îndatoririle elevilor cu handicap din școală care folosesc parcarea unității de 

învățământ,  conform R.O.I. – C.N.A.E.  

a) – locul special rezervat pentru parcarea autoturismelor personale ale elevilor cu dizabilități se află 

lateral căminului, pe aleea perpendiculară parcării rezervată salariaților unității de învățământ;  

b) – accesul elevilor cu autoturism personal în locul de parcare cu destinația mai sus menționată se 

face: 

- la începerea cursurilor dimineață între orele 7
00

 – 8
00

; 

- la sfârșitul orelor de curs de dimineață și începutul orelor de după-amiază între orele 12
30

-13
00

; 

- la sfârșitul orelor de curs de după-amiază între orele  18
30

-19
00

. 

 

SECŢIUNEA  V - Accesul în unitatea de învățământ 

- accesul în unitatea de învățământ a persoanelor din afara  acesteia,  inclusiv  de  către  reprezentanții  

mass-media, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ, are loc între orele 12ᵒᵒ -14ᵒᵒ; 

- reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și 

persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ 

au acces neîngrădit în unitatea de învățământ, conform R.O.F.U.I.P.; 

- accesul părinților în unitatea de învățământ între orele 12-14, iar pentru părinții salariați și între orele 

17-18. 

- accesul în unitate se face doar în urma legitimării la poartă și la elevii de serviciu pe școală, care 

înregistrează datele documentului de legitimare în Registrul specific elvului de serviciu.    

 

SECŢIUNEA  VI  – Dispoziții finale 

 

a) - prezentul regulament completează dispozițiile legale prevăzute de R.O.F.U.I.P., Statutul elevului 

și Legea nr. 1/2011 și alte regulamente specifice; 
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b) - se interzice constituirea de fonduri de protocol sau al oricărui alt fond destinat derulării 

evaluărilor naționale ( examen de certificarea competențelor profesionale, examen de bacalaureat); 

c) - se interzice constituirea de fonduri de către profesori sau diriginți pentru procurarea de manuale, 

auxiliare didactice, modernizare spațiu învățământ. Se interzice colectarea de bani, neînregistrați în 

contabilitate,  pentru concursuri sau alte activități desfășurate în școală. 

 d) - se interzice însușirea de foloase necuvenite de către cadrele didactice pentru favorizarea elevilor 

la notare / evaluarea cunoștințelor în general; 

e) - se interzice cadrelor didactice să facă meditații contra cost sau pentru promovare cu elevii claselor 

la care predau; meditații suplimentare se fac conform graficelor de pregătire suplimentară pe 

discipline în conformitate cu indicațiile legislației în vigoare; 

f) - prezentul regulament, revizuit conform O.M.E.N. nr 3027/2018, va fi adus la cunoștința elevilor și 

a părinților sau reprezentanților legali ai acestora; 

g) - în baza R.O.F.U.I.P./ Ordin Nr. 5079/2016 și 3027/2018,  dirigintele/director va încheia cu părinți 

/ elevi de clasa a IX-a – a XII-a, acord de parteneriat școală – familie după modelul din Anexa la 

regulament. 
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PARTEA  II 

Regulament de ordine interioară privind desfășurarea activității salariaților din 

C.N.A.E. - Tecuci 

 

           Secțiunea I - Dispoziţii generale 

     

     Art.1. Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata 

contractului individual de muncă. 

     Art.2. Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii colegiului au obligaţia să dovedească 

profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite în 

concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu Contractul colectiv de muncă și Codul 

muncii. 

     Art.3.  Salariaţii CNAE au obligaţia să păstreze secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul 

de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, 

devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Colegiului Național de Agricultură și Economie. 

Salariaţii unității nu pot utiliza, în folos personal, informaţiile de serviciu pe care le deţin sau de care 

au luat la cunoştinţă în orice mod. 

    Art.4. Salariaţii unității de învățământ, au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se 

abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice. 

    Art.5.  Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină şi organizarea muncii, 

igiena şi securitatea muncii, obligaţiile conducerii, obligaţiile şi drepturile salariaţilor, ţinând seama şi 

de următoarele reguli: 

a) dreptul de asociere sindicală este garantat salariaţilor, în condiţiile legii. Cei interesaţi pot, în 

mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în 

cadrul acestora. 

b) salariaţii se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop 

promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor. 

c) salariaţii îşi pot exercita dreptul la grevă în condiţiile legii. 

d) în cadrul colegiului, salariaţii organizaţi în sindicat îşi pot alege reprezentanţii în condiţiile 

legii. 



Ministerul Educaţiei Naționale   

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi 

Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie  
Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918,Nr.107; Tel./Fax: 0236811133,  E-mail: cnaetecuci@yahoo.com 

 

17 

 

 

e) reprezentanţii salariaţilor/sindicatelor participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de 

muncă, sănătate şi securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării atribuţiilor lor pentru 

buna funcţionare a colegiului. 

f) reprezentanţii salariaţilor/sindicatelor îşi dau avizul în toate problemele de natura celor 

prevăzute mai sus precum şi în orice alte situaţii, la solicitarea conducerii colegiului. 

g) avizul reprezentanţilor salariaţilor/sindicatelor are caracter consultativ şi este întodeauna dat 

în scris şi motivat. 

h) prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu. 
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Secțiunea II - Organizarea muncii 

         Art.6.  Timpul de muncă şi de odihnă. 

a) Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe 

zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

b) Programul normal de lucru în zilele de luni până vineri inclusiv, începe la ora 6.00 şi se termină la 

ora 22.00 – pe schimburi. 

 c) Rămânerea în cadrul unității peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea 

conducerii acesteia.  

d) Munca prestată în afara duratei  normale a timpului de muncă săptămânal stabilită, este muncă 

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

ore/săptămână. 

 e) Munca suplimentară se compensează prin zile libere plătite în următoarea perioadă după efectuarea 

acesteia. 

f) Conducerea școlii îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în 

vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile unității, cu acordul CA sau după caz 

cu acordul ISJ Galați. 

g) Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt 

obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi. 

Conducătorul locului de muncă are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la 

sfârşitul programului de lucru. 

h) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic 

situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate 

absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui 

motiv independent de voinţa celui în cauză ( boala , accident etc.), superiorul ierarhic trebuie informat 

imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau 

să se propună măsuri disciplinare.  

i)  Salariaţii au dreptul la pauză de masă, cu o durată de 20 minute, care se include în programul de 

muncă.  

j)  Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, se face 

de către angajator. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 1 şi 2 ianuarie, prima, a 

doua și a treia zi de Paşti, 1 mai, zilele de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – 

Sfântul Apostol Andrei, 1 Decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele 

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

pentru persoanele aparţinând acestora. 

k) Conducătorul locului de muncă, prin responsabilul resurselor umane, răspunde de organizarea şi 

ținerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri 

de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

l)  Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă, salariaţii fiind 

obligaţi să semneze condica de prezenţă la venire şi la plecare. 

m) Condica de prezenţă se păstrează la secretariat, urmând ca verificarea exactităţii consemnărilor 

acesteia să se poată face oricând de către conducerea unității. 
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Art.7. Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii. 

 a) Salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte 

concedii. Cei menţionaţi au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o 

durată minimă de zile în raport cu vechimea lor în muncă, astfel: 

b) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă interesele 

serviciului o cer sau la solicitarea salariatului ,dacă nu este afectată desfăşurarea activităţii, cu condiția 

ca una din tranșele de acordare să fie de cel mult 15 zile lucrătoare.  

c) Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte 

proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv. 

d)  Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până 

la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral 

concediul de odihnă la care aveau dreptul. 

e) Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau în 

concedii fără plată, cu excepţia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională, 

acordat în condiţiile prezentului regulament, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. 

f) În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată, indemnizaţiile pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 

ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu, acordat în anul reînceperii 

activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru 

motivele de mai sus.  

g) Datorită necesităţii asigurării bunei funcţionări a unității, efectuarea concediilor de odihnă de către 

salariaţi se realizează în baza unei programări colective cu consultarea sindicatului, sau în baza unei 

programări individuale ce se poate face ulterior consultării salariatului. 

h) Această programare se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, această 

operaţiune şi asigurarea respectării acesteia, se va face de către persoana responsabilă cu resursele 

umane, desemnată de conducerea unității în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa  postului. 

i) Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul de 

odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi: 

 - salariatul se află în concediu medical; 

 - salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 

 - salariatul este chemat să îndeplinească îndatori publice; 

 - salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen; 

 - salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau     

         specializare în ţară sau în străinătate; 

 - salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-

climaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 

medicală; 

 - salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

j) Programarea concediilor pentru anul în curs va fi întocmită în maxim 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament Intern. 

k) Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face de comun acord între 

conducerea societăţii şi salariat. 
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l)  În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor 

evenimente familiale deosebite: 

- căsătoria salariatului – 5 zile; 

             -     nașterea unui copil – 5 zile; 

- căsătoria unui copil - 3 zile; 

- decesul soţului , soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor - 5 zile; 

- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului – 5 zile; 

- decesul socrilor - 3 zile; 

- schimbarea domiciliului – 3 zile; 

- îngrijirea sănătății copilului – 1 zi pentru 1-2 copii și 2 zile pentru 3 și mai mulți copii;  

- donatori de sânge - 1 zi; 

 Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea societăţii. 

 m) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de boală, sau 

eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală. 

 n) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa 

salariatului. 

o) La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8  săptămâni de la naşterea 

copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia. Durata acestuia este de 5 zile/15 zile (în 

condiţiile dovedirii urmării cursului de puericultură). 

     Art.8. - Concediu fără plată. 

a) Personalul unității are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii. Salariaţii pot beneficia, la 

cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot acorda cu sau fără plată, în virtutea 

obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de competitivitate a procesului de muncă. 

b) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris de 

către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă proprie. 

c) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai cu acordul 

sindicatului şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

 d) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului; să precizeze:  

data de  începere a stagiului de formare profesională, domeniul, durata, denumirea instituţiei. 

e) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime şi/sau 

fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 

învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior, cu respectarea modalităţii de întocmire a cererii prevăzute mai sus. 

f) La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului, dovada 

absolvirii cursului în discuţie. 

g) În scopul asigurării formării profesionale a salariaţilor, în aplicarea prevederilor legale în domeniu, 

acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator, pe o perioadă de 80 

ore sau10 zile lucrătoare acordată în baza cererii formulate  cu respectarea cerinţelor prevăzute mai 

sus în prezentul Regulament, stabilită de comun acord; 

h) Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane, care va urmări 
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implicaţiile acestora în vechimea în muncă.      

 Art.9.- Delegarea, detaşarea 

-  Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementat de Codul Muncii. 

       

         Secțiunea III - Igiena și securitatea 

        Art.10. Conducerea unității de învățământ are obligaţia să asigure condiţii normale de lucru, de 

natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum urmează: 

a) Angajatorul are următoarele obligaţii: 

- să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în 

domeniul protecţiei muncii; 

- să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le 

furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile; 

- să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a 

echipamentelor individuale de lucru; 

-  să asigure, după caz, materiale igienico-sanitare şi echipamente de protecţie; 

b)  Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii: 

- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare 

acestora; să utilizeze, după caz, corect echipamentele; 

- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, ale 

echipamentelor tehnice , precum  şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte situaţii care 

constituie un pericol de accidentare; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de 

muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a 

fost acordat și să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile 

corespunzătoare; 

- să participe la instructajele organizate de unitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 c) Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun fiecărei persoane să 

vegheze atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din unitate. 

d) Fumatul în incinta unității, în alt loc decât cel stabilit cu aceasta destinaţie, este cu desăvârşire 

interzis ca şi introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice. 

 e) În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia aceasta ar 

putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii 

periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. 

Acest consult medical, va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, 

pronunţarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În aşteptarea unei 

soluţii definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să–şi mai exercite munca. 

f) Salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, în 

vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru preîntâmpinarea 
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îmbolnăvirilor. 

g) Efectuarea curăţeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu  materiale speciale. 

Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor atrage sancţionarea 

disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea acestora. 

           Art.11.- Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă. 

- În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: 

a) Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate 

imediat conducerii unității sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în 

cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers; 

b) Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi 

comunicate de îndată către conducerea unității sau altă persoană din conducerea acesteia, 

Inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit 

legii. 

            Art.12.- Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare. 

a) Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform 

cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale; 

b) Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotică,  aparate, în general, toate 

materialele încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu; 

c) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă 

întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile 

acestuia. 

d) Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, 

personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite 

prin fişa postului sau ordine specifice.     

       Art.13.- Dispoziţii în caz de pericol. 

- În caz de pericol, ( cutremur, incendiu, inundații, etc.) evacuarea personalului unităţii se efectuează 

conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de 

Apărare Civilă. 

        Art.14. – Pagube produse sau suferite de salariaţi. 

a) Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecărui compartiment, sunt 

asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme şi dispozitive de închidere 

și de alarmă; 

b) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate în spaţii special aprobate; 

conducerea unității nu poartă răspunderea pentru pagubele aduse în parcare, în timpul programului 

normal de lucru; folosirea locului de parcare presupune închiderea porților de intrare la venire și 

plecare, altfel răspund de incidentele ce ar putea surveni prin ieșirea elevilor din incinta școlii sau 

intrarea persoanelor străine rău intenționate; 

c) În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei în dulapuri a unor 

produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea poate după 

ce a informat salariaţii respectivi, să dispună deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face în 

prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzul lui de a participa la acţiune, aceasta 

se va face în prezenta unui terţ angajat. 
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      Art. 15.  Reguli privind respectarea principiului  nediscriminării şi al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnităţii. 

a)  În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de șanse faţă de toţi salariaţii; 

b) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, handicap, 

situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; 

c) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, sesizări sau 

plângeri către angajator sau împotriva lui, daca acesta este direct implicat, și să solicite sprijinul 

organizației sindicale ai cărei membri sunt pentru rezolvarea situației la locul de muncă; 

d)  Se vor aplica sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru salariații care încalcă 

demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de 

umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art.4 lit. a) - e) și la 

art.11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată.  

         Art. 16. Reguli privind protecţia maternităţii la locul de muncă. 

a) În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau 

care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi 

securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale; 

b) Salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri 

trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel: 

- salariata gravidă va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, va depune 

în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – document medical, completat de medic, 

însoţită de o cerere care conţine informaţii referitoare la starea de maternitate şi solicitarea de a i se 

aplica măsurile de protecţie prevăzute de ordonanţă; documentul medical va conţine constatarea stării 

fiziologice de sănătate, data prezumtivă a naşterii, recomandări privind capacitatea de muncă a 

acesteia pe timp de zi/noapte, precum şi în condiţii de muncă insalubre sau greu de suportat; 

- salariata lăuză, care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv a 

concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 de  zile ale concediului de lăuzie,  

va solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document 

medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care 

a născut; 

- salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie,  va anunţa 

angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând 

documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde 

şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia; 

c) Salariatele prevăzute la alin. b) din prezentul regulament, au următoarele obligaţii: 

- salariata mamă are obligaţia să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie, concediul 

postnatal de 42 de zile, după naştere, sau după caz 63 de zile ale concediului de lăuzie; 

- salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează au  obligaţia de a se prezenta la medicul 

de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea, care va 

fi prezentat în copie angajatorului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data eliberării. 

d) La solicitarea Comitetului de sănătate și securitatea muncii, angajatorul are obligația să evalueze 
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riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunță că este însărcinată, precum și al 

salariatei care alăptează și să le informeze cu privire la acestea. 

e) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia reprezentanţilor sindicatului; 

f) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot 

fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanţă de 

urgenţă prin informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă (conform modelului din 

Normele Metodologice) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de 

evaluare; 

g) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o 

salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute în prezentul regulament, conform legislației în 

vigoare, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi Inspectoratul 

teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

h) Angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 

- să prevină expunerea salariatelor sus menționate  la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea, în 

situaţia în care rezultatele evaluării evidenţiază astfel de riscuri; 

- să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori 

copilului nou-născut, după caz; 

- să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi 

decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când 

starea de graviditate nu este vizibilă; 

- să modifice locul de muncă al salariatelor, care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică 

sau în poziţia aşezat,  astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări 

pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare, la recomandarea medicului de 

medicina muncii; 

- să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, constând în ore libere plătite 

salariatei, în cazul în care investigaţiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru; 

- să acorde salariatelor care alăptează pauze de alăptare de câte o oră fiecare, în timpul programului de 

lucru sau să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic, fără diminuarea drepturilor salariale; 

- să  transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar, salariatelor care 

desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat; 

i) Pentru salariatele prevăzute la alin. b) din prezentul regulament,  care desfăşoară activitate care 

prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, 

angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, să  

repartizeze la alt loc de muncă, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului 

de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 

j) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 

obligaţia prevăzute prin prezentul regulament, au dreptul la concediu de risc maternal în condițiile 

legii,  numai dacă solicitarea este însoţită de documentul medical, astfel: 

-  integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului, respectiv datei 

intrării în concediul de maternitate; 

-  integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi dacă este cazul, până la 
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data intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu 

handicap, până la 3 ani;   

- integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineşte 

condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate; 

k) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate 

depăşi 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera 

un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de 

legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

l) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc maternal, care se 

suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

m) Cuantumul indemnizaţiei este egal cu 75 % din media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni 

anterioare primei zile înscrisă în certificatul medical,  pe baza cărora s-a achitat contribuţia de 

asigurări sociale de stat şi se achită la lichidarea drepturilor salariale, pentru numărul de zile 

lucrătoare din durata calendaristică a concediului de risc maternal. 

 

               Secțiunea IV - Reguli de disciplină 

              Art.17. – Recompense. 

- Salariaţii, în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanţă stabilite prin fişa 

postului, pot beneficia de recompense potrivit legii. 

            Art.18. – Abateri disciplinare. 

- Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de 

serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. Sunt abateri disciplinare: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 

c) absenţe nemotivate de la serviciu; 

d) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

e) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; 

g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului; 

h) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

i) manifestări care aduc atingere prestigiului școlii; 

j) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a unor 

opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 

k) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic; 

l) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 

m) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii 

care să dăuneze activităţii școlii; 

n) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, 

pentru a fi consumate la locul de muncă; 

o) intrarea şi rămânerea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice; 
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p) introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / medicamente al 

căror efect pot produce dereglări comportamentale; 

r) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională; 

s) desfăşurarea activităţilor politice de orice fel; 

ș)   orice alte fapte interzise de lege; 
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* Fumatul în locuri nepermise, întârzierea nejustificată și repetată de la programul de lucru, furtul, 

violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de : securitate şi protecţie a muncii, 

interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce 

dereglări comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave şi se sancţionează conform 

prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de muncă. 

        Art.19. – Sancţiuni disciplinare. 

a) Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor, în caz de abatere disciplinară, 

conform legislației în vigoare, sunt cele prevăzute în Codul muncii, Statutul cadrelor didactice, 

Contractul colectiv de muncă. 

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

          Art. 20. - Reguli referitoare la procedura disciplinară: 

a) Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici o sancţiune disciplinară nu se poate aplica înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

b) Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi respectarea procedurii 

prealabile aplicării sancţiunii disciplinare revine şefului ierarhic superior salariatului, care a săvârşit 

abaterea disciplinară. 

c) In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris; dispoziţia 

de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora şi locul întrevederii şi va fi expediată de 

îndată, prin poştă, cu confirmare de primire. 

d) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi 

motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

reprezentant al sindicatului. 

e) Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un  referat scris ce se 

întocmeşte de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă. 

f) Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieşiri al societăţii actele prezentate 

în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative, împreună cu 

celelalte acte de cercetare efectuate. 

g) În cazul în care salariatul refuză a da  nota explicativă, se întocmeşte un proces verbal de către 

persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, prin care se stipulează refuzul acestuia de a 

da notă explicativă, act ce va fi anexat referatului; în astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata. 

h) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele: împrejurarea în care fapta a fost săvârşită; 

gradul de vinovăţie al salariatului; consecinţele abaterii disciplinare; comportamentul general în 

serviciu al salariatului; eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

i) Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 

de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai 

târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

j) Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

precizarea prevederilor care au fost încălcate; motivele pentru care au fost înlăturate apărările 

formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost 

efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; termenul în care 

sancţiunea poate fi contestată; instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată; 
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k) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură de 

primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa 

comunicată de acesta. 

l) Sancţiunile disciplinare aplicabile abaterilor săvârşite de către salariaţi şi constatate după procedura 

mai sus enunţată vor fi stabilite de către conducătorul unităţii sau de către persoana împuternicită 

expres de către acesta, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. 

m) Decizia poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei circumscripţie îşi are 

domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării. 

       Art.21.- Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale. 

a) Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală.                                             

Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu 

aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea 

atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai 

sus, nu este permis angajaţilor să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în 

scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. 

b) Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor legale. 

        Art.22. – Dreptul de apărare al salariaţilor. 

a) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 

disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, 

comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor 

sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege. 

b) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi 

după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea 

nulităţii. 

c) Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile 

imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata. 

d) Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea 

audierii. 

e) Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. 

f) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau 

modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare. 

g) Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionate, persoanele cu rea credinţă care au determinat 

aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal. 

        

Secțiunea V -   Obligaţiile conducerii și salariaților 

       Art.23.- Obligaţiile conducerii unității de învățământ. 

 - Conducerea unității de învățământ, în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii, se obligă: 
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a) Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru 

necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de 

performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia; 

b) Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în 

raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi; 

c) Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa 

postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea 

acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia; 

d) Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor; 

e) Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor; 

f) Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare, referitoare la securitatea 

muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru 

munca prestată; 

g) Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite; 

h) Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot 

produce pagube patrimoniului școlii. 

    Art.24. – Obligaţiile salariaţilor. 

 - Salariaţii din unitatea de învățământ au îndatorirea: 

a) Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii unității; 

b) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin; 

c) Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, 

precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; 

d) Să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia 

cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale; 

e) Să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii; 

f) Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 

g) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte 

avantaje. 

h) Să îşi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul unităţii, fie urmând cursuri de 

perfecţionare organizate în acest scop; 

i) Să se conformeze programului de lucru al unităţii; 

j) Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea unităţii situaţia în care, din motive 

obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc 

absenţa, sau în cel mult 24 de ore; 

k) Să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit 

constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie; 

l) Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă; 
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m) Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau 

colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul 

specialităţii lor; 

n) Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de 

muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului; 

o) Să fumeze numai în spaţiile special amenajate; 

p)  Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi  

      stingere a incendiilor; 

r)   Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale; 

s)  Să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului                  

    Regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau vizitatori ai școlii; 

t) Să respecte în totalitate prevederile prezentului Regulament şi să păstreze confidenţialitatea 

privind conţinutul acestuia. 

             Art. 25. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor. 

a) În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice salariat interesat poate sesiza 

angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului Intern, în scris cu precizarea expresă a 

prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale care consideră salariatul că sunt astfel 

încălcate. 

b) Angajatorul desemnează o persoană  care să formuleze răspunsuri la cererile sau reclamaţiile 

individuale ale salariaţilor în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă între angajator şi 

angajat cu respectarea prevederilor Regulamentului  Intern de către angajaţi  care vor fi comunicate 

acestora personal sau prin poştă. 

c) Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări – ieşiri al unității şi va fi 

soluţionată de către persoana împuternicită special de către angajator, în conformitate cu atribuţiile 

stabilite în fişa postului, sau precizate în cuprinsul contractului individual de muncă  . 

d) Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de maxim 30 zile, după cercetarea 

tuturor împrejurărilor care să conducă la aprecierea corectă a stării de fapt şi va purta viza conducerii 

unităţii. 

e) După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări-ieşiri, acesta  va fi comunicat 

salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în următoarele modalităţi: 

- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii; 

- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în termen 

de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

f) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de competenţa instanţelor 

judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, reşedinţa, sau după 

caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile  de la data comunicării de către angajator a modului de 

soluţionare a sesizării formulate cu respectarea prevederilor legale. 
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Secțiunea VI - Dispoziţii finale   

          Art.26.  Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară:        

a) Prezentul Regulament de ordine interioara a fost întocmit cu consultarea organizațiilor sindicale din 

unitate, afiliate la federațiile semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de 

activitate învățământ preuniversitar; 

b) Acest Regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane din unitate; 

c) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat 

la cunoştinţă de conţinutul acestui Regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane. 

d) Prezentul Regulament de Ordine Interioară al unităţii, revizuit, întră în vigoare de la data de 

20.10.2016.    

e) Prezentul Regulament de Ordine Interioară al unităţii, revizuit conform O.M.E.N. nr. 3027/2018, 

întră în vigoare de la data de 20.02.2018.    

            

 

                       Director, 

                       Prof. ing. DASCĂLU MAREA 

     


