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Colegiul Tehnic „Ion Holban” denumit în continuare Angajatorul,
Conform art. 242 din Codul Muncii şi art. 2 alin 9 din ROFUIP nr.5079/2016 cu
completările cu ordinul 3027/2018, în scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor
privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi
ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi
sancţiunile aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale
specifice;
cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnităţii, cu consultarea reprezentanţilor Sindicatelor din unitate: USLIP;
emite următorul Regulament Intern:
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CAP. I DEFINIŢII
În întregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înţelesuri:
„CCMUNSAIP” – Contractul Colectiv de MuncăUnic la Nivel deSector de Activitate
ÎnvăţământPreuniversitar în vigoare;
COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” – unitate de învăţământ preuniversitar de stat,
cu sediul înStr.Pantelimon Halipa nr. 16, Iaşi, denumită în continuare şi „Angajatorul”;
„Conducerea unităţii şcolare” – Consiliul de Administraţie, Directorul şi Directorii
Adjuncţi
„Conducătorul ierarhic superior” – desemnează persoana care ocupă funcţia imediat
superioară unuianumit post în organigrama unităţii şcolare şi care asigură coordonarea şi
supravegherea activităţii acestuia;
„Personalul” –Personalul de conducere, îndrumare şi control (director, directori
adjuncţi, secretar şef,contabil şef) şi personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
Discriminare directă -situaţia în care o persoanăeste tratată mai puţin favorabildecât
este, a fost sau arfi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă;
Discriminare indirectă -situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent
neutră, ardezavantaja unele persoane în raport cu alte persoane, cu excepţia cazului în
care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un
scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;
Hărţuire - situaţia în care se manifestăun comportament nedorit, legat de sexul
persoanei, având caobiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea
unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Hărţuire sexuală - situaţia în care se manifestăun comportament nedorit cu conotaţie
sexuală, exprimatfizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea
demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor sau jignitor;
Acţiuni pozitive - acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera
realizarea în faptegalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate
acţiuni de discriminare;
Muncă de valoare egală - activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza
aceloraşi indicatorişiaceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea
unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi
egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic;
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Discriminare bazată pe criteriul de sex - discriminarea directă şi discriminarea
indirectă, hărţuirea sihărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de
muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea; Constituie discriminare
bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire
sexuală, având ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazulrefuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
Discriminare multiplă - orice faptă de discriminare bazatăpe douăsau mai multe criterii
de discriminare.
Evaluarea salariaţilor -procesul prin care se apreciazăîntreaga activitate desfăşurată în
anul şcolarprecedent pentru personal didactic şi didactic auxiliar şi pentru anul precedent
pentru personalul nedidactic
Protecţia maternităţii - este protecţiasănătăţiişi/sausecurităţii salariatelor gravideşi/sau
mame lalocurile lor de muncă;
Locul de muncă - este zona delimitatăîn spaţiu, în funcţie de specificul
muncii,înzestratăcu mijloaceleşi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei
operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi
executanţi, cu pregătirea si îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de
protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de
muncă ori de serviciu cu un angajator;
Salariata gravidă- este femeia care anunţă în scris angajatorul asuprastăriisale
fiziologice degraviditate si anexează un document medical eliberat de medicul de familie
sau de medicul specialist care sa îi ateste această stare;
Salariată care a născut recent - este femeia careşi-a reluat activitateadupăefectuarea
concediului delăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de
lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6
luni de la data la care a născut;
Salariata care alăptează - este femeia care, la reluareaactivităţiidupăefectuarea
concediului delăuzie,îşi alăptează copilul si anunţă angajatorul în scris cu privire la
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începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale
eliberate de medicul de familie în acest sens;
Dispensa pentru consultaţii prenatale – reprezintăunnumărde ore libereplătitesalariatei
decătreangajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor
şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului
specialist;
Concediul postnatal obligatoriu - este concediul de 42 de zile pe care salariata
mamăare obligaţiasăîlefectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi
lăuzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
Concediul de risc maternal - este concediul de carebeneficiazăsalariateleprevăzutela lit.
c) - e) pentruprotecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
CAP. II DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Prezentul Regulament intern concretizeazăregulile privind protecţia, igienaşi
securitatea înmuncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de
soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile privind
disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi modalităţile
de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice.
Art. 2. - (1) Regulamentul se aplicătuturor salariaţilor Angajatorului, indiferent de durata
contractuluiindividual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de funcţia pe care
o ocupă, precum şi celor care lucrează în cadrul unităţii pe baza de delegare sau detaşare.
(2)Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care
i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară
activitatea pe timpul detaşării.
Art. 3. - (1) Relaţiile de muncăsebazeazăpe principiulconsensualităţiişi al bunei-credinţe.
(2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se
stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă la nivel
de ramură şi al contractelor individuale de muncă.
(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege
salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Angajatorul şi salariaţii se vor informa
şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.
Art. 4. - (1) Cunoaştereaşi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru
toate categoriile depersonal din cadrul Angajatorului.
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(2) Regulamentul intern se afişează pe site-ul şcolii, în cancelarie şi se poate consulta
la biblioteca şcolii.
(3) Şefii compartimentelor funcţionale ale Angajatorului vor aduce la cunoştinţă fiecărui
angajat sub semnătură, conţinutul prezentului regulament intern şi vor pune la dispoziţia
acestora, la cerere, în vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul
intern.
(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile
Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(5) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa
instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data
comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin.
(4).
CAP. III ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art. 5. - Angajarea personalului Angajatorului se face în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 53/2003 -Codul muncii republicat, al Legii Educaţiei nr. 1/2011, al Legii nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din
învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, al CCMUNSAIP şi al
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic, emisă anual prin ordin al
Ministrului Educaţiei Naţionale.
Art. 6. - (1) În baza consimţămîntului părţilor, se vor încheia, în formăscrisă,în limba
română,contracteindividuale de muncă, care vor conţine clauze privind:
a)identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să
muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din Romania sau altor
acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporar, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
7
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l) durata normala a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale
salariatului;
n)durata perioadei de probă;
o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurentă,
clauza de mobilitate; clauza de confidenţialitate).
(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii
activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(3) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana care solicită angajareaori, după caz, salariatul cu privire
la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(4) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul
individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite
Inspectoratului Teritorial de Muncă.
(5) Muncă prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în
muncă.
(6) Absentele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără
plată, acordate în condiţiile art. 155 si 156 din Codul Muncii.
(8) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă.
Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului
de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.
(9) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de
19 zile lucrătoare de la dataapariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea
modificare este prevăzută în mod expres de lege.
Art. 7. - (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă
nedeterminată.
(2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate
încheia şi pe perioadă determinată.
(2) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic, contractele
individuale de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de
director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.
Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul individual de
muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi
salariat.
Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.
La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, afiliată
la una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenţă la
încheierea/modificarea contractului individual de muncă.
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Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în condiţiile
legii şi aleCCMUNSAIP.
(3) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului superior cu alte
specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de
muncă pe perioadă determinată, respectiv 1 septembrie-31 august a fiecărui an şcolar sau
până la încadrarea unui cadru didactic calificat.
(4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului mediu cu alte
specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă
pe perioadă determinată, respectiv septembrie-iunie corespunzător structurii anului
şcolar, la care se adaugă perioada concediului legal de odihnă sau până la venirea unui
cadru didactic calificat.
Art. 8. (1) Mişcarea personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile
Legii educaţieinaţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(2) Ordinul de aprobare a metodologiei privind mişcarea personalului didactic şi a
calendarului desfăşurării acesteia, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice, tematica şi condiţiile de participare la concurs vor fi aduse la cunoştinţa
salariaţilor în cel mai scurt timp de la apariţia acestora.
Art. 9. În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din
afara unităţiideînvăţământ obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la
ocuparea postului.
Art. 10. (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul
naţional deînvăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe
perioadă nedeterminată/a contractului de management, se stabileşte o perioadă de probă,
după cum urmează:
- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.
(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă
determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de
3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă
între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai
mare de 6 luni.
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(3)Pe durata perioadei de probă salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate
obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, CCMUNSAIP, regulamentul intern şi
contractul individual de muncă.
(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ.
Art. 11. Desfăşurarea activităţii didactice în regim de plată cu ora se face potrivit
dispoziţiilor Legiieducaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Încadrarea personalului didacticîn regim de plată cu ora sau prin cumul de
norme se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată,
între instituţia/unitatea de învăţământ, reprezentată prin director, şi salariat. Remunerarea
activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi
CCMUNSAIP.
Art. 12. (1) Modificarea contractului individual demuncăserealizeazănumai prin acordul
părţilor,modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute
de lege.
(2) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre
următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) loculmuncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
(3) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale,
gradaţiile şi celelalte date prevăzute în actele normative şi/sau administrative cu caracter
normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, fără a fi necesară o cerere a
salariatului în acest sens.
Art. 13. (1) Contractul individual demuncăse poate modificăîn conditiile prevăzute de
art. 41-48 dinLegea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat, prin delegare, detaşare sau
modificarea temporară a locului şi felului muncii, fără consimţământul salariatului.
(2) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se face în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi a metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic.
(3) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi
delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu
acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.
Art. 14. (1) Suspendarea contractului individual de muncăpoate interveni de drept, prin
acordul parţilorsau prin actul unilateral al uneia dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art.
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49-54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare şi de art. 72-74 din CCMUNSAIP
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării
muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale parţilor
decât cele prevăzute la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă
aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede
altfel.
(4)În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din
calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o
cauza de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept
prevalează.
Art. 15. (1) Contractul individual demuncăpoate înceta de drept, ca urmare a
acorduluipărţilor, la dataconvenita de acestea sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia
dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de art. 55-81 din Codul Muncii
– Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 75-84
din CCMUNSAIP.
(2) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un
termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz
începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină concedierea.
(3)În cazul concedierilor din motive ce nu ţin de persoana salariatului, în perioada
preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului
de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi
celelalte drepturi care li se cuvin.
(4)Concedierea se stabileşte prin dispoziţia scrisă a conducerii Angajatorului, cu
respectarea condiţiilor de formă si de procedură prevăzute de lege.
(5) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi îşi produce efectele de la
data comunicării.
Art. 16. (1)Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea despre
această situaţie, fărăa fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă
încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru
salariaţii cu funcţii de execuţie şi, respectiv, 20 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu
funcţii de conducere.
(2) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate
efectele.
(3)In situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
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(4) In cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirării
termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la
termenul respectiv.
(5) Salariatul poate demisiona fără preaviz daca angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contractul individual de muncă.

CAP. IV REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI
SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII
Art. 17. - (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea
vieţiişi sănătăţiisalariaţilor.
(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate
aspectele legate de muncă.
(3) În cadrul propriilor responsabilităţi, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru
protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a
riscurilor profesionale, de informare si pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor
principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi
alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu
precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor
acestora asupra sănătăţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea masurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie
individuală;
i) aducerea la cunoştinţă salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Art. 18. (1) Angajatorul are obligaţia săasigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de
muncă şi boliprofesionale, în condiţiile legii.
(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
(3) Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor
din unitate.
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(4) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în
următoarele situaţii:
a)în cazul noilor angajaţi;
b)în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;
c)în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
d)în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
(5) Locurile de muncă trebuie sa fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi
sănătatea salariaţilor.
Art. 19. În scopul asigurăriiimplicăriisalariaţilor la elaborareaşi aplicarea deciziilor în
domeniulprotecţiei muncii, se va constitui Comitetul de securitate şi sănătate în muncă,
ce are atribuţii specifice potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.
Art. 20. Regulileşi măsurile privind securitateaşi sănătatea în muncăvor fi elaborate cu
consultareareprezentanţilor sindicatelor din unitate, precum şi cu Comitetul de securitate
şi sănătate în muncă şi vor fi transmise de către responsabilul cu protecţia muncii.
Art. 21. (1) Angajatorul are obligaţiasăasigure accesul salariaţilorla serviciul medical de
medicinăamuncii, prin încheiere de contracte cu cabinete specializate de medicina
muncii, în condiţiile legii. Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită
a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind
asigurate, în condiţiile legii, de către angajator.
(2) Unităţile de învăţământ vor organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este
nevoie examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi
pentru prestarea activităţii.
Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, unităţile/instituţiile asigurând prin
buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
(3) Personalul din învăţământ beneficiază gratuit de vaccinare împotriva bolilor infectocontagioase, în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportată, în condiţiile
legii, din bugetul angajatorului.
Art. 22. Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât
localitatea dedomiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de
muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de
administraţie al unităţii.
Art. 23 (1) Personalul din învăţământ care însoţeşte preşcolari sau elevi în tabere şi/sau
excursiibeneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi
drepturi beneficiază şi copiii acestora în vârstă de până la 14 ani.
(2) Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel
puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de
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înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor
acte şi documente şcolare.
(3) Întregul personal din învăţământ este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru
eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obţinere a gradelor didactice şi a altor
documente personale.

CAP V. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE
ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art. 24. (1) În cadrul relaţiilor demuncăfuncţioneazăprincipiul egalitarii deşanseşi de
tratament faţăde toţi salariaţii.
(2) Orice formă de discriminare faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă şi sancţionată conform legilor în
vigoare.
Art. 25.
(1) Orice salariat care presteazăo muncăbeneficiazăde condiţii de
muncăadecvate activităţiidesfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în
muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală
pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter
personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art. 26. Este interzisădiscriminarea prin utilizarea decătreangajator a unor practici
caredezavantajează anumite persoane, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante;
b)
încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă
ori de serviciu;
c)stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d)stabilirea remuneraţiei;
e)beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilităţi acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
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Art. 27.(1) Hărţuirea sexual a unei persoane decătreo altăpersoanăla locul de
muncăesteconsiderată discriminare după criteriul de sex, este interzisă şi sancţionată
conform legilor în vigoare.
(2) Constituie discriminare după criteriul de sex, orice comportament definit drept
hărţuire sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
(3)Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii
pentru încălcarea acestora.
(4) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face
public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent
cine este ofensatorul, ca angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin
orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi
disciplinar.
Art. 28. (1) Persoana care se considerăhărţuităsexual va raporta incidentul printr-o
plângere în scris,care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la
locul de muncă.
(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va
conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire
sexuală, va aplica măsuri disciplinare.
(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.
(4)Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva
reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi
considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în
vigoare.
(5) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune.
(6) Potrivit dispoziţiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificările ulterioare,
hărţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii
de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care
i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă.
Art. 29. (1) Angajaţii au obligaţia săfacăeforturi în vederea promovării unui climat
normal de muncăînunitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de
muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.
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(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea
demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a
plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau
hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.
CAP. VI MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ
REGLEMENTATE DE O.U.G NR. 96/2003
Art. 30. (1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăpteazăau obligaţia de a se prezenta la
medicul defamilie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(2)În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie şi nu informează în
scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale.
Art. 31. Pentru toateactivităţile susceptibile săprezinte un risc specific de expunere la
agenţi, procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum
şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor
în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei
repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.
Art. 32. Evaluărileseefectueazădecătreangajator, cu participarea obligatorie a medicului
de medicinamuncii iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
Art. 33. (1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zilelucrătoarede la data întocmirii
raportului, săînmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(2)Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind
riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă.
(3)În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine
acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
(4)Inspectoratul Teritorial de Muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul,
sau după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data
primirii deciziei, are obligaţia să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate.
(5)Inspectoratul Teritorial de Muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum
şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate.
Art. 34. În termen de 10 zilelucrătoarede la data la care angajatorul a fost anunţat în scris
decătreosalariată că se află în una dintre următoarele situaţii: gravidă, lăuză sau alăptează,
acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii precum şi Inspectoratul
teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.
Art. 35. Angajatorul are obligaţia să păstrezeconfidenţialitatea asuprastăriide graviditate
a salariateişinu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul în scris al acesteia şi doar în
interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este
vizibilă.
Art. 36. (1) În cazul în care o salariatădesfăşoarăla locul de muncăo activitate
careprezintăriscuripentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi
alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau
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orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri
pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii
sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
(2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are
dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor
salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
Art. 37. (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul
demuncăsalariatele au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:
a)
înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit
reglementărilor legale privindsistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);
b)
după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art.
2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă
ce nu poate depăşi 120 de zile, 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.
(3)Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat
la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
Art. 38. (1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru
consultaţii prenataleîn limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile
salariale.
(2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au
efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit.
(3) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de
a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.
Art. 39. Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 1 an, 2ani, respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2
ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în
învăţământ/în muncă.
Art. 40. Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7 ani au dreptul la
reducereaprogramului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de
salariat şi vechimea integrală în învăţământ/muncă.
Art. 41. (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează
nu vor firepartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi
delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de
persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia
situaţiei în care postul/catedră este unică la nivelul unităţii - decât cu acordul lor.
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(2) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia
să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este
însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.
(3)Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile
de muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 42. (1) Este interzis angajatorului sădispunăîncetarea raporturilor de muncăsau de
serviciu încazul:
- salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care au legătura directă cu starea
sa;
- salariatei care se află în concediu de risc maternal;
- salariatei care se află în concediu de maternitate;
- salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în
cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
- salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la
7 ani, în cazul copilului cu handicap, în vârsta de până la 18 ani.
(2) Interdicţia concedierii salariatei care se află în concediu de risc maternal se extinde, o
singura dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispoziţiile de concediere menţionate nu se aplică în cazul concedierii pentru motive
economice ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului
angajatorului.
(4) Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive
pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia
angajatorului la Instanţa judecătorească competenta, în termen de 30 de zile de la data
comunicării acesteia, conform legii.
(5) Acţiunea în justiţie a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru
judiciar.
Art. 43. (1) Angajatorul care a încetat raportul demuncăsau de serviciu cu o salariata
aflată în unadintre situaţiile menţionate mai sus, are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la
data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui
document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate.
(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luata.
Art. 44. Reprezentanţii sindicali sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor având atribuţii
privind asigurarearespectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, desemnaţi in baza
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, au obligaţia de a
organiza semestrial, în unităţile în care funcţionează, informări privind prevederile OU.G.
nr. 96/2003.

18

REGULAMENT INTERN COLEGIUL TEHNIC „ION
HOLBAN” IAŞI

2021 - 2022

CAP VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE
SALARIAŢILOR
SECTIUNEA 1
OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
Art. 45. - Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)
să informeze Salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b)
să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă si condiţiile corespunzătoare de muncă;
c)
să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv
de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
d)
să se consulte cu reprezentanţii sindicatelor din unitate în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
e)
să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să
reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi în condiţiile legii;
f)
să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze
înregistrările prevăzute de lege;
g)
să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
h)
să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i)
să respecte principiul nediscriminării salariaţilor;
j)
să asigurare un mediu integru bazat pe recunoaştere, respect, toleranţă şi
compasiune.

SECTIUNEA A II-A
OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
Art. 46. - (1) Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele obligaţii:
a)
obligaţia de a realiza normă de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce
le revin conform fişei postului;
b)
obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c)
obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul
colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d)
obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e)
obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f)
obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g)
alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile
(2) Salariaţii Angajatorului au obligaţii privind:
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a)
realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de
serviciu;
b)
respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă;
c)
respectarea programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de
lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
d)
însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite
pentru compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului;
e)
utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii,
echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi
desfăşoară activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină
siguranţă;
f)
respectarea normelor de protecţia muncii şi a mediului;
g)
preocuparea pentru îmbunătăţirea calificării profesionale, frecventarea şi
absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională recomandate,
cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şiinstrucţiunilor privind activitatea pe care
o desfăşoară;
h)
obligaţia de loialitate faţă de Angajator;
i)
comportarea corecta în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi
salariaţi, asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bună înţelegere;
j)
înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea
existenţei unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi
acţionarea pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun
în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;
k)
respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului şi posedarea
legitimaţiei de serviciu în stare de valabilitate;
l)
obligaţia de a anunţa în maximum 24 de ore şefii ierarhici situaţia în care sunt
obligaţi să lipsească de la serviciu din motive de sănătate constatate prin acte legal
eliberate, acte care trebuie prezentate până în prima zi de revenire la serviciu, dar nu
mai târziu de ultima zi lucratoare a lunii. Neanunţarea în termenul prevăzut determină
nerecunoasterea de către Angajator a certificatului medical şi pontarea salariatului
absent nemotivat;
m) păstrarea secretului de serviciu;
n)
participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator;
o)
evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii
şi criteriilor elaborate de conducerea Angajatorului şi cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare;
p)
respectarea şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în contractele de furnizare
servicii medicale şi în orice alte contracte în care salariaţii au atribuţii de realizare a
unor activităţi;
q)
îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare
stabilite de conducereaAngajatorului pentru buna desfăşurare a activităţii.
r)
obligaţia de a anunţă secretarul-şef despre orice modificare a datelor personale,
pentru o corectă preluare în sistemul informatic a asigurărilor sociale obligatorii şi de
impozitare a veniturilor;
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Art. 47 - (1)Fiecare salariat are datoria săsemnaleze imediat situaţiile observate de
incendiu, inundaţiesau orice situaţii în care se pot produce deteriorări sau distrugeri,
inclusiv observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile
potenţial generatoare de astfel de situaţii şi să acţioneze, după caz, pentru rezolvarea
acestora şi pentru diminuarea efectelor lor negative.
(2) Salariaţii care pot acţiona în astfel de situaţii au obligaţia de a o face în timpul cel
mai scurt posibil.
Art. 48. - În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a
Angajatorului, fiecaresalariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de
postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor
cerute de nevoile Angajatorului.
SECŢIUNEA A III-A
DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art. 49. - Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi:
a)
dreptul la salarizare pentru muncă depusă;
b)
dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)
dreptul la concediu de odihnă anual;
d)
dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)
dreptul la demnitate în muncă;
f)
dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g)
dreptul la acces la formarea profesională;
h)
dreptul la informare şi consultare;
i)
dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă;
j)
dreptul la negociere colectivă şi individuală;
k)
dreptul de a participa la acţiuni colective;
l)
dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
m) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 50. - Drepturile salariaţilor vor fi acordateşi exercitate cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.
SECŢIUNEA A IV-A
DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 51. - Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a)să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ;
b)să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c)să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
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e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern ;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare
a realizării acestora.
SECŢIUNEA A V-A
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art. 52. - (1) Timpul demuncăreprezintătimpul pe care salariatul îl foloseşte pentru
îndeplinireasarcinilor de muncă.
(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5
zile.
(3) Pentru personalul didactic, norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de
instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Cadrele didactice care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de
reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de
evaluare curentă cu două ore pe săptămână.
(5) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este
identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare
bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
(6) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă,
de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(7) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orelesuplimentare.
(8) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate
fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă,
calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore
pe săptămână.
(9) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Orele
suplimentare prestate de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic vor fi
compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după
efectuarea acestora.
(10) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de
ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un nr. de 180 de ore anual, este
necesar acordul sindicatului afiliat uneia dintre federaţiile sindicale, al cărui membru
este salariatul.
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Art. 53. - (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul
săptămânii de lucru de 40de ore, este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament
intern.
(2) Derogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea
Angajatorului.
(3)Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în
contractul individual de muncă.
(4) Programul de muncă al personalului didactic se realizează conform orarului şi
activităţilor desfăşurate în şcoală. Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic,
programul este stabilit de către conducerea unităţii şi de către şefii de compartiment
(secretariat, administrativ, financiar) în funcţie de programul unităţii şcolare.
(5) Liderii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ sunt scutiţi, la
solicitarea acestora, de unele servicii, precum: tutoriat, serviciul pe şcoală, serviciul la
cantină, recensământul populaţiei şcolare şi alte activităţi extraşcolare.
Art. 54. - (1) Angajatorul vaţine evidenţa orelor demuncăprestate de fiecare salariatşi
va supunecontrolului inspecţiei muncii ori de cate ori este solicitat.
(2) Salariaţii au obligaţia de a semna condica de prezenţă la începerea şi la sfârşitul
programului de lucru.
(3)Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă
de 20 de minute, inclusă în programul de lucru.
(4) Învoirile se fac pe baza acordului conducătorului ierarhic superior. În condica de
prezenţă vor mai fi menţionate întârzierile, recuperările, învoirile în interes personal,
precum şi situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical şi delegaţie.
SECŢIUNEA A VI-A
TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII
Art. 55. - (1) Salariaţii au dreptul la concediu deodihnăanual plătit.
(2) Durata minima a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare.
(3) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu
de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a
concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii şi va fi
specificată în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament intern.
(4) Durata efectivă a concediului de odihnă anual este stabilită în Anexa nr. 2 la
prezentul Regulament intern şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an
calendaristic.
(5) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt
incluse în durata concediului de odihnă anual.
(6) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate
temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc
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maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de
activitate prestată.
(7)În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în
timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca salariatul
să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate
temporara de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului
bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(8) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea
temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o
perioada de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu
medical.
(9) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se
organizează în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16
zile calendaristice.
(10) Durata concediului de odihnă anual pentru Salariaţii cu contract individual de
muncă cu timp parţial se acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.
Art. 56. - (1) Concediul deodihnăse efectueazăîn fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor
este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în
contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective
sau individuale, întocmite în primele două luni ale anului şcolar, stabilite de angajator
cu consultarea reprezentanţilor Sindicatelor din unitatea de învăţământ.
(4) La programarea concediilor de odihnă se are în vedere, în măsura în care este
posibil, şi specificul activităţii soţului/soţiei sau alte situaţii familiale invocate de
salariat.
(5) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai
mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(6) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau după
caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu
poate fi mai mare de 3 luni.
(7)În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3), salariatul poate
solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(8) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat
să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an
calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
(9) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau
parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv,
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cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihnă
neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut
dreptul la concediul de odihnă anual.
(10)Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în
cazul încetării contractului individual de muncă.
(11) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare,
nevăzătorii, alte persoane cu handicap beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
(12) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru
categoriile de salariaţi prevăzute la alin. (11) se stabileşte prin Contractul Colectiv de
Muncă aplicabil şi va fi de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Art. 57. -Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de
bază, sumelecompensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv
cele care nu sunt incluse în salariul de bază (după caz: indemnizaţia pentru mediu rural
sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul de
predare simultană, sporul de vechime în muncă, sporul pentru condiţii grele de muncă)
- pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale
mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează
concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă
salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
Art. 58. - (1) Concediul deodihnăpoate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru
motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră
sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu
obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în
vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta
ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
Art. 59. -(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente
familiale deosebite sau înalte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs
depuericultură(concediul paternal);
c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului
sau al altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile
lucrătoare;
f)decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;
g)schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
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h)îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2
copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii).
(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1)
intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua
după efectuarea zilelor libere plătite.
(3) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre
părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din
partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat;
cererea se depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau
reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.
(4) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi
remunerat corespunzător, în condiţiile legii.
(5) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul
învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de
concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, fără a putea desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în
regim de plată cu ora.
Art. 60. - (1) Repausul săptămânal se acorda în douăzile consecutive, de
regulăsâmbătaşi duminica sauîn alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbăta
şi duminica ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii.
(2) În cazul unor lucrări urgenţe, a căror executare imediată este necesară pentru
organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru
evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste
accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul
săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor
lucrări.
(3) Compensaţiile acordate salariaţilor pentru modificarea/suspendarea repausului
săptămânal sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 61. - (1) Zilele de sărbătoare legalăîn care nu se lucreazăsunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima, a doua şi a treia zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
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- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând
acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere salariaţii
beneficiază, pentru muncă prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul
de bază potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, dacă legea o permite.
Art. 62. -(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii
fără plată, a cărordurată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an
calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.
(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se
prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au
dreptul la concedii fără plată pentru
pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de
zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în
învăţământ/în muncă.
(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite
prin acordul părţilor.
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an
şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ/inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de
îndrumare şi de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada
respectivă.
(5)Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de
vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a
valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani
şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu
de la data angajării până la momentul cererii.

SECŢIUNEA A VII-A
SALARIZAREA
Art. 63. - (1) Salariul reprezintăcontraprestaţia muncii depuse de salariat în baza
contractului individualde muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile,
precum şi alte adaosuri.
(2) Pentru muncă prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are
dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabileşte cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare, prin negocieri colective şi individuale.
(3) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual
de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţară.
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(4) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţa ori activitate sindicală.
(5) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare
pentru asigurarea confidenţialităţii.
Art. 64. -(1) Salarizarea personalului didactic se face cu respectarea următoarelor
principii:
a) salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se
adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de
bază;
b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice, în care sunt
incluse sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste
10 ani şi sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul de
vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii, îndemnizaţia de conducere, indemnizaţia
pentru învăţământ special, gradaţia de merit, îndemnizaţia pentru personalul didactic
care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori,
profesori pentru învăţământul preşcolar şi profesori pentru învăţământul primar;
c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic beneficiază, după caz, de indemnizaţie
de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, sporuri pentru
condiţii de muncă;
(2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea următoarelor
principii:
a) salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la
care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din
salariul de bază;
b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare,
care include sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul
pentru vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere,
indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit şi sporul de stabilitate;
c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic auxiliar beneficiază, după caz, de
sporuri pentru condiţii de muncă;
(3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii:
a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază, la care se
adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de
bază;
b) salariul de bază este diferenţiat pe funcţii, grade şi trepte profesionale, între limite,
potrivit legii, în funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse; acesta include
sporul pentru vechime în muncă şi compensaţiile tranzitorii;
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c) pe lângă salariul de bază, personalul nedidactic beneficiază, după caz, de sporuri
pentru condiţii de muncă;
(4) În condiţiile legii, compensaţiile tranzitorii se acordă pentru sporurile şi
indemnizaţiile avute în plată la data de 31 decembrie 2009 şi care nu se mai regăsesc
în actele normative privind salarizarea, aplicabileîncepând cu data de 1 ianuarie 2010.
(5) Beneficiază de toate drepturile salariale personalul didactic calificat care a prestat
activitate didactică începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar, dar căruia, din
motive independente de voinţa sa, nu i s-a încheiat contract individual de muncă cu
această dată. În acest caz, decizia de numire se emite cu data de 1 septembrie a anului
şcolar.
(6) Pentru personalul din învăţământul preuniversitar salarizat prin plata cu ora sau
cumul, calculul drepturilor salariale se face conform dispoziţiilor legale.
Art. 65. -Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă
profesională/gradprofesional, prin examen, conform legii.
Art. 66. - (1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin o datăpe lună, la datăstabilităîn
contractul individualde muncă.
(2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(3) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice
alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul
îndreptăţit.
(4) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului
sunt plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau
părinţilor acestuia, altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Art. 67. - (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilorşi
condiţiilor prevăzute delege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă
datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printro hotărâre judecătoreasca definitivă şi irevocabilă.
(3) In cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a)obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b)contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c)daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d)acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul
net.
SECŢIUNEA A VIII-A
ACCESUL ÎN PERIMETRUL ANGAJATORULUI
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Art. 68. - (1) Accesul salariaţilor în perimetrul Angajatorului se face pe bază de
legitimaţie de serviciu,eliberată şi vizată de conducerea acestuia.
(2)Accesul salariaţilor în afara programului normal de lucru este permis numai cu
aprobarea conducerii unităţii, pe baza avizului şefilor serviciilor şi compartimentelor
funcţionale din care fac parte salariaţii.
(3) Activităţile în afara programului normal de lucru pot fi efectuate numai în zilele
de lucru, în intervalul 6 - 22. Excepţii de la această regulă se pot obţine pe referate
justificative, în care se precizează salariaţii implicaţi şi perioada de timp solicitată.
Art. 69. - (1) Accesul persoanelor străine este permis numai în timpul orelor de
audienţesau dacăacesteaposedă ordine de deplasare corespunzătoare sau sunt
colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai salariaţilor.
(2)Accesul persoanelor străine, elevilor şi al personalului şcolii se face pe la poarta de
intrare în şcoală (Str. Mihai Costăchescu/temporar pe strada Codrescu)
securizată/păzită corespunzător.
(3) Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis, în conformitate cu
prevederile regulamentului de ordine interioară, pe baza legitimaţiei/carnetului de elev
pentru fiecare corp de clădire A, B, D, Cămin.
(4) Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi/ reprezentanţi legali, rude, vizitatori
etc), numite în continuare vizitatori, este permis după verificarea identităţii acestora de
către personalul de pază. După primirea unui ecuson pentru vizitatori, ştampilat de
Conducerea Unităţii, aceştia sunt conduşi în Sala de consiliu, de către persoana
delegată (profesor serviciu incinta unităţii) unde vor lua legătura cu persoana cu care
vizitatorul solicită întâlnirea.
(5)Personalul de pază va înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria şi
numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei
unităţii de învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile
unităţii de învăţământ.
(6) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ
referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru
întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât
cele stabilite. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din
perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate,
şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.
(7) Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incintele şi în clădirile unităţilor de
învăţământ preuniversitar este permis în următoarele cazuri:
- la solicitarea profesorilor diriginţi, profesorilor clasei, conducerii unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
- la şedinţele, consultaţiile, lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic
în unităţile de învăţământ preuniversitar;
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- pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte
situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu
personalul secretariatului unităţilor de învăţământ preuniversitar, al cabinetului
medical sau cu profesorul diriginte / conducerea unităţii de învăţământ;
- la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun
acord cu profesorii diriginţi, profesorii clasei sau conducerea unităţii de
învăţământ;
- la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în
cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe
părinţii/reprezentanţii legali;
- în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în regulamentele interne ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar.
(8) Părinţii/ tutorii legali instituiţi nu au acces în unităţile de învăţământ decât în pauze,
cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
(9) Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor
care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în unitatea de învăţământ.
(10) Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau
obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau
uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante
sau băuturi alcoolice.
Art. 70. - Salariaţii au obligaţiasă predea legitimaţia de serviciu la încetarea
contractului individual demuncă.
CAP VIII. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR
SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE
SALARIAŢILOR
Art. 71. - (1) Salariaţii au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiţii
individuale, darnumai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în
activitatea desfăşurată.
(2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o
adresează conducerii Angajatorului în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.
(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art. 72. - (1) Cererile sau reclamaţiile se adreseazăreprezentantului legal al
Angajatoruluişi seînregistrează la secretariat.
(2)În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare
mai amănunţită, reprezentantul legal al Angajatorului numeşte o persoană sau o
comisie care să verifice realitatea lor.
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(3) În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un
referat cu constatări, concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării reprezentantului legal
al Angajatorului.
(4)Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului
răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei.
(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare
mai amănunţită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel
mult 15 zile.
Art. 73. - (1) Salariaţii nu pot formula doua petiţii privitoare la aceeaşi problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai
multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească
un singur răspuns.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau
care priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a
verificat şi i s-a dat deja un răspuns petiţionarului.
Art. 74. - (1) Salariaţiişi Angajatorul au obligaţia săsoluţioneze conflictele
demuncăprin bunăînţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în
vigoare.
(2) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.

CAP. IX REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA
MUNCII ÎN CADRUL ANGAJATORULUI, ABATERI
DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE
Art. 75. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii,sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cate ori constată că
aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu muncă şi care constă într-o acţiune
sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul
colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 76. - Sunt considerate abateri disciplinareşi vor fi sancţionate ca atare:
a) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a
băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
b) introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de droguri sau
substanţe cu potenţial periculos;
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c) nerespectarea programului de lucru, întârzierea în mod repetat de la ora de începere
a programului sau absentarea nemotivată;
d) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobarea şefului
ierarhic sau pentru alte interese decât cele ale Angajatorului;
e) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului
Angajatorului;
f) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând
acesteia, fără acordul scris al conducerii Angajatorului;
g) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi
deteriorarea funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor
utilizări ori manevrări necorespunzătoare;
h) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea
pentru alţii, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind
activitatea Angajatorului sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale
angajaţilor;
i) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program, fără
acordul angajatorului;
j) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în
condica de prezenţă;
k) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi salariaţi, faţă de managementul unităţii
sau faţă de vizitatori (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea
şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii);
l) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei
persoane sau a colegilor;
m) manifestări de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului;
n) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale,
mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;
o) fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002 cu modificările
ulterioare. Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea
următoarelor condiţii obligatorii:
– să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită
pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;
– să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor sa fie sub nivelurile
maxime admise.
p) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
q) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe,
documente etc. fără aprobarea conducerii Angajatorului;
r) propaganda partizană unui curent sau partid politic;
u) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării
unor servicii.
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v) încălcarea demnităţii altor angajaţi, prin acţiuni de discriminare directă (diferenţă
de tratament a unei persoane în defavoarea alteia, din cauza apartenenţei sale la un
anumit sex ori din cauza gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării concediului
paternal), de discriminare indirectă (aplicarea unor criterii/practici în aparenţă neutre
care, prin consecinţe, afectează persoanele de un anumit sex) ori prin hărţuire sexuală
(orice formă de comportament în legatură cu sexul, despre care cel care se face vinovat
ştie că afectează demnitatea persoanei, dacă acest comportament este refuzat şi
reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează acea persoană).
Art. 77. Se consideră abateri deosebit de grave şi se sancţionează conform legislaţiei
în vigoareurmătoarele fapte: peste 3 zile de absenţe nemotivate, furtul, violenţa fizică,
refuzul de a se supune aplicării politicilor de: securitate şi protecţie a muncii, consumul
de alcool, droguri şi substanţe cu potenţial periculos.
Art. 78. - (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu,
inclusiv a normelor decomportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează ca atare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă persoana care a
săvârşit fapta.
(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către
salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare,
obligaţiile de serviciu stabilite în contractele individuale de muncă, în fişa postului, în
Regulamentul intern (in special art. 23-25 şi interdicţiile prevăzute de art. 52) sau
contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici.
Art. 79. (1) Conform art.280 din Legea Educaţiei nr. 1/2011, sancţiunile disciplinare
pe care le poateaplica angajatorul, în raport cu gravitatea abaterilor disciplinare, sunt:
a) observaţie scrisă;
b)avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1–6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor
didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singura sancţiune.
(4) Pentru personalul nedidactic, conform art. 248 din Codul Muncii, sancțiunile
aplicate de angajator, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) Avertisment scris
b) Retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care sa dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 zile
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c) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%
d) Reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere, pe o
durată de
1-3 luni cu 5-10%
e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
CAP X. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art. 80 (1)Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ
cu privire lasăvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se
face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
(2) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul
de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisiile de cercetare
disciplinară se constituie după cum urmează:
a) pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, comisii formate din 3–5
membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana
aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică
cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii
formate din 3–5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au
funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face
parte şi un inspector din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean;
(3)Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ preuniversitar;
(4) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă înainte de
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(5) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea
disciplinară prealabilă, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Comisia
îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
(6) Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu
minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin procesverbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.
(7) În 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 disciplinară prealabilă toate probele şi motivaţiile pe care le consideră
necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al
sindicatului al cărui membru este.
Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în
apărare probele pe care le consideră necesare.
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Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligaţia de a
lua o notă scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziţia salariatului
faţă de fapta pe care a comis-o şi împrejurările invocate în apărarea sa.
(8) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:
a)împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b)gradul de vinovăţie a salariatului;
c)consecinţele abaterii disciplinare;
d)comportarea generală în serviciu a salariatului;
e)eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(9) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest
sens va întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea
subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a
desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă şi ascultarea salariatului, prezentarea
condiţiilor şi împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, prezentarea consecinţelor
abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului şi a eventualelor
sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea gradului de vinovăţie
a salariatului, probele administrate şi propunerile persoanei/comisiei împuternicite de
către Angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau
de sancţionare disciplinară a salariatului. Lucrările comisiei de disciplină se
consemnează într-un registru de procese-verbale.
Art. 81. (1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de
sancţionare.
a) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de
sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor
consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt
puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ
preuniversitar.
b) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea
de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
preuniversitar şi se comunică prin decizie a Inspectorului Şcolar General.
(2) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a)împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b)gradul de vinovăţie a salariatului;
c)consecinţele abaterii disciplinare;
d)comportarea generală în serviciu a salariatului;
e)eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(3) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare 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,
consemnată la secretariatul unităţii de învăţământ.
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Art. 82. (1) Decizia de sancţionare disciplinarăcuprinde în mod obligatoriu:
a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b)precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern sau Contractul
Colectiv de Muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la
art. 267 alin. (3) din Codul muncii , nu a fost efectuată cercetarea;
d)temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e)termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(2) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de
la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(3) Comunicarea 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.
(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 15 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 83. Sancţiunea disciplinarăse radiazăde drept în termen de 12 luni de la aplicare,
dacăsalariatuluinu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă

CAP XI. CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE
EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR
Art. 84. (1)Personalul didactic şi didactic auxiliar vor fi evaluaţi la finalul anului
şcolar.
(2) Personalul nedidactic va fi evaluat la finalul anului calendaristic.
Art. 85. (1) Activitatea desfăşuratăpe parcursul anuluişcolar de către personalul
didacticşi didacticauxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza
fişei cadru specifice de autoevaluare/evaluare, Anexa 3 a prezentului Regulament
Intern, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie
îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face
evaluarea.
(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au in vedere următoarele domenii de
evaluare şi criterii de performanţă:
a) Domeniul Proiectareaactivităţii, cu următoarele criterii de performanţă:
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i. Respectarea programeişcolare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precumşiadaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;
ii. Implicarea înactivităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelulunităţii;
iii. Folosirea Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţiilor - TIC în activitatea de
proiectare;
iv. Proiectarea unoractivităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoileşi intereseleeducabililor, planul managerial al unităţii.
b) Domeniul Realizareaactivităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:
i. Utilizarea unor strategii didactice care asigurăcaracterul aplicativ al învăţăriişi
formareacompetenţelor specifice;
ii. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea
optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
iii. Diseminarea, evaluarea si valorizarea activităţilor;
iv. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni
de voluntariat;
v. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi".
c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:
i. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare;
ii. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică;
iv. Promovarea autoevaluării şi interevaluării;
v.Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;
vi. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
învăţării.
d)Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă:
i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient-, pentru
desfăşurareaactivităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;
ii. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;
iii. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
e)Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii
de performanţă:
f) i. Participareaşi valorificarea competenţelorştiinţifice, metodice dobândite prin
participarea laprogramele de formare/perfecţionare;
ii. Implicarea
în
organizarea
activităţilor
metodice
la
nivelul
comisiei/catedrei/responsabil;
iii. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;
iv. Dezvoltarea capacităţii de comunicare si relaţionare în interiorul şi în afara
unităţii cu elevii,personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;
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v. Manifestarea atitudinii moraleşi civice, respectarea si promovarea deontologiei
profesionale.
f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare,
cu următoarele criterii de performanţă:
i. Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educaţionale în vederea dezvoltării
instituţionale;
ii. Promovarea ofertei educaţionale;
iii. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii;
iv. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a
violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;
v. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ,
precum si a sarcinilor suplimentare;
vi. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.
(3) Pentru personalul auxiliar, domeniile de evaluare şi criteriile de performanţă
specifice fiecărei categorii de personal didactic auxiliar sunt trecute în fişele de
evaluare din Anexa 3 a prezentuluiRegulament Intern.
(4) Pentru personalul nedidactic domeniile de evaluare și criteriile de performanță
specific sunt trecute în fișele de evaluare din Anexa 4 a prezentului RI.
Art. 86. - (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţiasă îşi completeze fişa de
autoevaluare aactivităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de
autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei
prevăzute în graficul din anexa 3 a prezentului Regulament Intern.
(2) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se
validează în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a consiliului
de administraţie, daca este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe
la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la
autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca
obligaţie, la portofoliul personal.
Art. 87. (1) Evaluareaactivităţii cadrelor didactice serealizeazăîn cadrulşedinţelor de
comisiemetodică, pe specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de
evaluare prevăzut în anexa 3 a prezentului Regulament Intern.
(2) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul
şedinţelor/ compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea,
conform graficului activităţilor de evaluare prevăzute în anexa 3 la prezentului
Regulament Intern.
(3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare
menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic
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auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) si înaintează fişele şi procesul-verbal din
cadrul şedinţei consiliului de administraţie.
(4) Evaluarea personalului nedidactic se realizează în cadrul ședinței
compartimentului administrative, conform graficului activităților de evaluare prevăzute
în anexa 3-1 la RI.
Art. 88. - (1) La solicitarea directoruluiunităţii deînvăţământse întruneşte consiliul de
administraţie alunităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe
baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic.
(2) Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de
autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face
în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar/ nedidactic care argumentează, la
solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la
autoevaluare.
(3) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru
didactic/didactic auxiliar/nedidactic şi stabileşte punctajul final de evaluare.
(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentului
Regulament Intern,
este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte
calificativul anual pentru fiecare salariat în parte.
(6) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de
administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic
auxiliar/nedidactic în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de
administraţie.
(7) Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi
comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor
didactice/personalului didactic auxiliar/ personalului nedidactic care nu au putut fi
prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.
Art. 89. (1) Cadrele didactice/ personalul didactic auxiliar/ personalul nedidactic au
drept de contestaţieasupra punctajului/ calificativului acordat de consiliul de
administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 3, parte integrantă a
prezentului Regulament Intern.
(2) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului.
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(3) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de
soluţionare a contestaţiilor, menţionată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.
Art. 90. Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la
instanţăde contenciosadministrativ competentă.
Art. 91. Angajatorul are obligaţia de a aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv,
corectşinediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
Art. 92. Neobţinerea unui punctaj minim de 60 puncte, la doua evaluări periodice
consecutive, va puteaatrage concedierea salariatului pentru necorespundere
profesională.

CAP. XII DISPOZIŢII FINALE
Art. 93. (1) Prezentul Regulament intern are la bazăprevederile legislaţiei în vigoare.
(2) Regulamentul se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii, în Legea
Educaţiei nr. 1/2011, în Legea salarizării nr. 63/2011, în CCMUNSAIP nr. 1483/2014
şi în celelalte acte normative în vigoare.
Art. 94. Prezentul Regulament intern a fost aprobat înşedinţaConsiliului de
Administraţie al ColegiuluiTehnic „Ion Holban” din data de 17.10.2019
Art. 95. Regulamentul intrăîn vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui. La
aceeaşi dată, seabrogă anteriorul Regulament intern a Angajatorului.
Art. 96. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative
noi privitoare laorganizarea şi disciplina muncii, precum şi ori de câte ori interesele
Angajatorului o impun.
(2) Propunerile de modificare şi completare vor fi prezentate reprezentanţilor
sindicatelor din unitate, USLIP.
(3) Dacă modificările sunt substanţiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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ANEXA 1: PROGRAMUL DE LUCRU PERSONALUL
DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Art. 1. Conform Legii Educației nr. 1/2011, art. 262, „(1) Activitatea personalului
didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40
de ore pe săptămână, şi cuprinde: a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi
de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de
învăţământ; b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică; c) activităţi de educaţie,
complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot
parcursul vieţii. d) activități de dirigenție.
Programul de lucru privind activitățile didactice de predare-învățare-evaluare și de
instruire practică se desfășoară conform orarului și graficului de instruire practică
și se consemneazăde către cadrele didactice zilnic, în condica de prezența a
personalului didactic de predare,care stă la baza realizării pontajului lunar în
vederea întocmirii statului de plată pentru luna respectivă. Activitățile descrise la pct.
b), c) și d) art. 262 Legea Educației, care fac parte din norma zilnică de 8 ore a
personalului didactic de predare, se desfășoară după efectuarea orelor la clasă, în
incinta unității sau în afara ei, iar salarizarea personalului didactic de predare se face
conform normei didactice.
Art. 2. Programul de lucru pentru departamentul secretariat este: luni-vineri 7,3015,30 și 11,00-18,00 cupauza de masă 11,40-12,00(pentru programul de dimineață) și
16-16,20 (pentru programul de după-amiază).
Art. 3. Programul de lucru pentru departamentul contabilitate este: luni-vineri 7,3015,30, cu pauza de masă 11,40-12,00.
Art. 4. (1) Programul de lucru pentru bibliotecă este 7,30-15,30, cu mențiunea că
miercuri, în intervalul orar 12,00-15,30, se desfășoară activități de documentare pe
teren, în afara unității școlare.
(2) Programul de lucru pentru administrator de patrimoniu este 7,00-15,00, cu pauza
de masă 11,00-11,20
(3) Programul de lucru pentru tehnician, laborant și casier este 7,30-15,30, cu pauza de
masă
11,40-12,00.
Art. 5. (1) Programul de lucru pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar cu
program inegal se efectuează după cum urmează:
– îngrijitori clădiri: 6,30-14,30 (schimbul I ) şi 13 – 21 (schimbul II ) conform
repartizării șefuluiierarhic, cu pauza de masă: 11,00-11,20, respectiv 16,00-16,20.
– paznici, portari, fochiști: pe ture, 12/24, cu pauza de masă: 11,00-11,20
42

REGULAMENT INTERN COLEGIUL TEHNIC „ION
HOLBAN” IAŞI

2021 - 2022

(2) Programul se poate modifica în funcţie de activităţile curiculare şi
extracuriculare din cadrul unităţii.
Art. 6. Deoarece nu se poate întrerupe activitatea unității noastre în timpul anului
școlar, compensarea orelor suplimentare efectuate de către personalul didactic auxiliar
și nedidactic cu timp liber corespunzător se va face în perioadele cu activitate scăzută,
cu precădere pe durata vacanțelor școlare.

ANEXA 2 CONCEDIUL DE ODIHNĂ
Art. 1 (1)Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile
lucrătoare.
(2) Personalul didactic pensionat, încadrat cu contract individual de muncă pe durată
determinată în regim de plata cu ora, cu normă întreagă sau fracţiune de normă,
beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat.
Art. 2 (1) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se
acordă în funcţie devechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
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Anexa 3

GRAFICUL/CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR

TERMENE
15 iunie-15 august

ACTIVITĂŢI
Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ
la secretariatul unităţii.
Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de
autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar.
Evaluarea în comisii/compartimente

3-10 septembrie

Evaluarea în consiliul de administraţie
Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii
consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice
auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală.

Până la data de
15 septembrie

Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

GRAFICUL/CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE
PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC
TERMENE
15 ian-30 ian

ACTIVITĂŢI
Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului
justificativ la secretariatul unităţii.
Evaluarea în comisii/compartimente

01-15 februarie

Evaluarea în consiliul de administraţie
Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii
consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice
auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală.
Depunerea contestaţiilor

15-20 februarie

Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor
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CAPITOLUL I: Valori, principii şi norme de conduită
Art. 1. Reglementările din acest capitol vizează, în mod particular, persoanele care
îndeplinesc funcţia de cadru didactic în COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞIindiferent de
statutul deţinut.
Art. 2. Personalul din COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞIresponsabil cu instruirea
şi educaţia, în mod particular, cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea
profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului
unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care
lucrează;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate;
n) respectarea programului de lucru şi a calendarului de activităţi educaţionale permanente şi
ocazionale stabilite de către conducerea unităţii şcolare;
o) respectarea unei ţinute morale şi a unui limbaj standard, precum şi a unei atitudini adecvate
statutului de cadru didactic;
p) respectarea unui cod vestimentar conform cu statutul de educator (cămăşi, bluze, fuste midi
sau lungi sau pantaloni largi - pentru femei; cămăşi şi pantaloni lungi - pentru bărbaţi).
Art. 3. În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a
cunoaşte, de a respecta şi de a aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor cu caracter educativ, atat
în cadrul celor organizate in unitatea noastra, cat în afara acesteia, în vederea asigurării depline
a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice, verbale precum şi a tratamentelor umilitoare, sub orice formă,
asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate
asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale, precum şi a hărţuirii
sexuale.
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(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute
de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
a.Principiul asigurării caracterului obiectiv al evaluării şi al autoevaluării didactice.
b.Principiul caracterului interactiv al evaluării şi al autoevaluării didactice.
c.Principiul contextualizării performanţelor şcolare ale elevilor.
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii
de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade etc.).
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios,
organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia
elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de
şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.4. În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi vor aplica următoarele norme de
conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea
rolului parental; profesorul are obligatia de a oferi o ora de consultaţie săptămânal
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori
legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea
explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de
prezentare parţială sau subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, nu vor
impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de
bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă ale
elevilor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului
avut in vedere;
i) interzicerea prezenţei părinţilor în cancelarie.
Art. 5. Cadrele didactice din COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI vor respecta şi vor
aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare,
corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială;
b) oricarui membru al corpului profesoral ii sunt interzise frauda si plagiatul;
c) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie cu privire la
convingerile politice şi religioase;
d) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în
relaţiile cu ceilalţi colegi;
e) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi
educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau
urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
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f) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi
rezultatele profesionale;
g) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde
superioare de calitate în activitatea didactică;
h) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea
profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral a COLEGIUL TEHNIC
“ION HOLBAN” IAŞI cu excepţia situaţiilor reglementate de actele normative în vigoare
(evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);
i) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu
instruirea şi educaţia trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii
comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg,
asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea
accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
j) orice membru al corpului profesoral are dreptul să recurgă la reacţie publică – prin drept la
replică, discurs public, întrunire etc. atunci când o anumită situaţie create de către membrii
comunităţii educaţionale sau de oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii
şcolare, a sistemului de învăţământ preuniversitar;
k) toate cadrele didactice trebuie să apere cu loialitate prestigiul Colegiului Tehnic “Ion Holban”
Iaşi;
l) toate cadrele didactice trebuie să se abţină de la orice activitate sau faptă care poate adduce
prejudicii de imagine unităţii şcolare;
m) informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată la Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi pot fi
transmise reprezentanţilor mass-media de către directorul sau alt cadru didactic, desemnat de
conducerea unităţii.
Art. 6. Persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de
îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi vor
aplica următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar de calitate, conform
legislaţiei în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei
deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia
persoanei hărţuitoare;
i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, a controlului,
a îndrumării şi a consilierii manageriale corecte şi obiective;
j) certificarea cadrelor didactice cu documentele corespunzatoare acţiunilor desfăşurate în
COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI.
Art. 7. În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor
personalului didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de
beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
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g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor
persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ;
i) solicitarea elevilor pentru îndeplinirea de sarcini în interesul personal al profesorului;
j) solicitarea elevilor sau a altor persoane decât a colegilor profesori pentru transportul
cataloagelor sau al documentelor şcolare.
k) Este interzis cadrelor didactice să angajeze discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema
competenţei de specialitate sau psiho-pedagogice a altor cadre didactice, cu excepţia situaţiilor
în care acestea sunt laudative.
l) să părăsească sala de clasă/sala de desfăşurare a activităţii, sala sau terenul de sport, în
timpul desfăşurării activităţilor didactice; numai în situaţii excepţionale, se admite acest fapt;
m) să elimine elevii din clasă/sala de desfăşurare a activităţii;
Art. 8. În relaţia cu instituţiile şi cu reprezentanţii comunităţii locale, persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice,vor respecta şi vor
aplica următoarele norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere
asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale care au ca obiect de
activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor
servicii educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în
protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest
fapt;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în
scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale,
organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să
conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică
şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
CAPITOLUL II: RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE
ETICĂ PENTRU PROFESORI
Art. 9. Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din
domeniul educaţional preuniversitar din cadrul unitǎţi noastre şcolare, care consideră, în mod
întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului regulament, că este victima sau martorul
unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din COLEGIUL
TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza
Comisia de Etică a COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞIşi/ sau a Consiliului Profesoral.
Art. 10. Prezentul regulament face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea
intenţionată a prevederilor sale.
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma analizei
Comisiei de Etică a COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI, persoana în cauză va fi consiliată
cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi
sprijinită pentru concilierea cu partea reclamantă.
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma analizei Comisiei
de Etică a COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI, aceasta din urmă poate iniţia următoarele
măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului
respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor
organisme precum Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
a) rezolvarea amiabilă cu partea reclamantă;
b) atenţionarea colegială în cadrul Comisiei de Etică a COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI
şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de
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învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile
codului;
c) Comisia de Etică a COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI, în funcţie de gradul de
încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul
unităţii de învăţământ preuniversitar, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în
conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale
1/2011.
d ) Comisia de Etică poate propune Consiliului Profesoral al COLEGIUL TEHNIC “ION
HOLBAN” IAŞI, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu
prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a
prezentului regulament.
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