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CAPITOLUL   I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu: 

• Legea Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, în-

registrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019; 

• OMEN 5447/2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

• Ordinul comun Ministerul Educației (nr. 5.196/3.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 

1.756/3.09.2021); 

• Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar – OMECTS 6143 / 

2011 cu modificările și completările ulterioare; 

•  Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală 

a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011; 

• Legea 53/2003-Codul muncii cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 151/2020, Le-

gea nr. 37/2020; Legea 213/2020, Legea 298/2020); 

• LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă actualizată 2015; 

• Legea 25/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind pro-

tecția maternității la locurile de muncă; 

• Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020,  

• Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind institui-

rea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligato-

rie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

Art.2 Prezentul Regulament de ordine interioară este emis cu respectarea principiului nediscriminării și 

al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, în temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/ 2003  

- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare. 

Regulamentul de ordine interioară concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în 

muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau recla-

mațiilor, regulile privind disciplina în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și modalitățile de 

aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice. 

Art.3 Scopul prezentului Regulament de ordine interioară este acela de a asigura funcționarea unității 

în condițiile unui climat intern judicios, corect, demn și plăcut, propice înaltei performanțe instituționale și 

individuale a angajaților și elevilor. 

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor salariaților unității de învățământ, indiferent 

de forma și durata contractului individual de muncă, de categoria de salariați în care se încadrează, de funcția 

pe care o dețin sau de poziția ierarhică ocupată, respectiv:  

- personal didactic (de predare, de conducere);  

- personal didactic auxiliar,   

- personal nedidactic. 

Art.5 Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor salariaților Școlii Gimnaziale nr. 24, indife-

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

 

 

 



CAPITOLUL  II-CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Art. 6 (1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul căruia o persoana fizica, denumita salariat, 

se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul 

unei remunerații denumite salariu. 

(2) Clauzele contractului individual de munca nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim 

stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. 

(3) Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata. 

(4) Prin excepție, contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinată, in condițiile pre-

vederilor Metodologiei –cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2021-2022. 

(5) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

(6) Fișa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a aces-

teia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezența liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sin-

dicat.  

Modelul fișei cadru a  postului de profesor este prezentat în anexa nr. 1. 

Art. 7 (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de munca, angajatorul este obligat să 

înregistreze contractul individual de munca  în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite 

inspectoratului de muncă. De asemenea, angajatorul are obligația de a informa persoana selectata in vederea 

angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează sa le înscrie in contract 

sau sa le modifice. În învățământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, contractul 

individual de munca  se încheie între instituția de învățământ reprezentată de director și salariat, în baza deci-

ziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general. 

(2) Obligația de informare a persoanei selectate in vederea angajării sau a salariatului se considera îndeplinită 

de către angajator la momentul semnării contractului individual de munca sau a actului adițional, după caz. 

(3) Persoana selectata in vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informata cu privire la cel puțin ur-

mătoarele elemente: 

a)  identitatea parților; 

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa muncească in diverse locuri; 

c)  sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din Romania sau altor acte normative, precum 

si fisa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 

e)  criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 

f)  riscurile specifice postului; 

g)  data de la care contractul urmează sa își producă efectele; 

h)  in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata 

acestora; 

i)  durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 

j)  condițiile de acordare a preavizului de către pârțile contractante si durata acestuia; 

k)  salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea plății salariului 

la care salariatul are dreptul; 

l)  durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/săptămână; 

m)  indicarea contractului colectiv de munca ce reglementează condițiile de munca ale salariatului; 

n)  durata perioadei de proba. 

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie sa se regăsească si in conținutul contractului indi-

vidual de munca. 

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) in timpul executării contractului individual 

de munca impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de  20 de zile lucrătoare de la data 

apariției modificării, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzută in mod expres de 

lege. 

(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre părți poate fi 

asistata de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7). 

(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de munca, intre 

părți poate interveni un contract de confidențialitate. 

Art. 8 In situația in care angajatorul nu își executa obligația de informare, persoana selectata in vederea anga-

jării ori salariatul, după caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei 



obligații, instanța judecătorească competenta si sa solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care 

l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare. 

Art. 9 (1) În afara clauzelor generale, intre părți pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca 

si alte clauze specifice. 

(2)  Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea sa fie limitativa: 

  a) clauza cu privire la formarea profesionala; 

  b) clauza de neconcurenta; 

  c) clauza de mobilitate; 

  d) clauza de confidențialitate. 

Art. 10 (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical (fișa de 

aptitudine completată de medicul de medicina muncii), care constată faptul că cel în cauză este apt pentru 

prestarea acelei munci. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. 

(3) Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatoru-

lui in cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi 

speciale. 

(4) Solicitarea, la angajare a testelor de graviditate este interzisă. 

(5) La angajarea in domeniile sănătate, alimentație publica, educație și in alte domenii stabilite prin acte nor-

mative se pot solicita si teste medicale specifice. 

Art. 11 (1) Contractul individual de munca se încheie după verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale 

si personale ale persoanei care solicita angajarea. 

(2)  Modalitățile in care urmează sa se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite in contractul 

colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal - profesional sau disciplinar - si in regulamentul intern, in 

măsura in care legea nu dispune altfel. 

(3)  Informațiile cerute, sub orice forma, de către angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verifi-

cării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul 

respectiv, precum si aptitudinile profesionale. 

(4)  Angajatorul poate cere informații in legătura cu persoana care solicita angajarea de la foștii săi angajatori, 

dar numai cu privire la activitățile îndeplinite si la durata angajării si numai cu încunoștințarea prealabila a 

celui in cauza. 

Art. 12 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munca pe pe-

rioadă nedeterminată/ a contractului de management se poate stabili o perioada de proba, după cum urmează: 

- 90 zile calendaristice pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic; 

- 120 zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare și control. 

(2) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munca pe perioadă 

determinată se poate stabili o perioada de proba, după cum urmează: 

- 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; 

- 15  zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni; 

- 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; 

(3) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin 

modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. 

(4) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate înceta exclusiv printr-o 

notificare scrisa, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesara motivarea acesteia. 

(5) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiază de toate drepturile si are toate obligațiile prevăzute in 

legislația muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul 

individual de munca. 

Art.13 (1) In cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 

similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii progra-

mului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămâna, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pana la remedierea 

situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la 

nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz. 

(2) Pe durata reducerii si/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați in activitatea redusa sau 

întrerupta, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu 

poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzător locului de munca ocupat 

Art. 14 (1)  Contractul individual de munca poate înceta astfel: 



a)  de drept; 

b)  ca urmare a acordului parților, la data convenita de acestea; 

c)  ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, in cazurile si in condițiile limitativ prevăzute de lege. 

(2)  Termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 10 zile calendaristice pentru salariații cu funcție de 

execuție si de 20 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de conducere sau conform clauzelor din con-

tractual de munca daca s-a semnat in alt fel. 

(3)  Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 36 

de luni. Contractele individuale de munca pe durata determinate încheiate in termen de 3 luni de la încetarea 

unui contract de munca pe durata determinate sunt considerate contracte succesive si nu pot avea durata mai 

mare de 12 luni fiecare. 

 

CAPITOLUL  III 

ORGANIZAREA  ȘI ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE 

Art.15. (1) Școala Gimnazială nr. 24 școlarizează, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii 

care au domiciliul în aria de cuprindere a unității de învățământ. Înscrierea sau reînscrierea (pentru învăță-

mântul preșcolar) se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal. 

(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului sau la o altă unitate școlară de învă-

țământ, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea sau reînscrierea (pentru învățământul preșco-

lar) se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal și se aprobă de către consiliul de 

administrație al unității de învățământ preuniversitar la care se solicită înscrierea, în limita planului de școla-

rizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor aflați în aria de cuprindere a unității de învățământ preu-

niversitar respective. 

Art. 16. (1) Școala Gimnazială nr. 24 are obligația de a face, anual, recensământul copiilor care au vârsta 

corespunzătoare pentru clasa pregătitoare din zona arondată. 

 Art.17. (1) Școala Gimnazială nr. 24 organizează activități cu elevii înainte si după orele de curs, prin pro-

gramul „Școală după școală”.  

(2) Programul „Școală după școală” se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educației. 

Art.18. Conform art. Art. 257 (1) din Legea 1/2012 functia de director si de director adjunct se ocupa prin 

concurs public de catre cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți  în management edu-

cațional. 

 

A. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI UNITĂȚII  DE INVATAMANT 

Directorul unitatii de invatamant de stat are urmatoarele atributii: 

a) este reprezentantul  legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea  executiva a acesteia; 

b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ; 

c) își asumă, alaturi de consiliul de administratie, răspunderea publică pentru performanțele unității de învă-

țământ pe care o conduce; 

d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si funcționare al unită-

ții de învățământ; 

e) propune spre aprobare consiliului  de administratie proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; 

f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor 

de muncă ale personalului din unitatea de învățământ; 

g) indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii; 

h) prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in institutia pe care o conduce. 

Raportul este prezentat  in fata comitetului de parinti si este adus la cunoștința autorităților administrației pu-

blice locale si a inspectoratului scolar județean/al municipiului  București; 

i) coordoneaza colectarea  si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul național de in-

dicatori privind educația. 

 

B. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI PROFESORAL. 

Atribuțiile consiliului  profesoral sunt următoarele: 

a) gestionează si asigura calitatea actului didactic; 

b) stabileste Codul de etica profesionala  si monitorizeaza aplicarea acestuia; 



c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de învățământ, in baza cărora se stabi-

lește calificativul  anual; 

d) propune consiliului de administratie  masuri de optimizare a procesului  didactic; 

e) propune consiliului de administrație  curriculumul la dispoziția scolii; 

t) propune consiliului de administrație înscrierea la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit a persona-

lului cu rezultate deosebite la catedra; 

g) aprobă sancționarea  abaterilor disciplinare ale elevilor; 

h) propune consiliului  de administratie initierea procedurii legate in cazul cadrelor didactice cu perfor-

manțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 

i) propune consiliului de administratie  programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadre-

lor didactice; 

j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie; 

k) indeplineste alte atributii  stabilite de consiliul de administratie 

 

C. ATRIBUTII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE : 

Consiliul de administratie are urmatoarele  atributii principale: 

a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant; 

b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant; 

c) aproba curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 

d) stabilește poziția scolii in relațiile cu terți; 

e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct; 

t) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidac-

tic; 

g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea  consiliului 

profesoral; 

h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor; 

j) aproba orarul unității de învățământ; 

k) isi asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director; 

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale MEC. 

 

CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII ȘI ALE SALARIAȚILOR SĂI 

A. Drepturile și obligațiile salariaților unității  

Art.19 (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la sănătate și securitate în muncă;  

g) dreptul la acces la formare profesională. 

h) dreptul la acces la formarea profesionala; 

i) dreptul la informare si consultare; 

j) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condițiilor de munca si a mediului de munca; 

k) dreptul la protecție in caz de concediere; 

l)  dreptul la negociere colectiva si individuala; 

m) dreptul de a participa la acțiuni colective; 

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

(2.) Cadrele didactice se bucură de toate drepturile prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare sau de alte reglementări ale Ministerului Educației Naționale: 

a) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nici o autoritate școlară 

sau publică. 



b) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul 

celui care o conduce. 

c) Cadrele didactice sunt încurajate să participe la viața socială și publică, în beneficiul propriu, în interesul 

învățământului și al comunității. 

d) Cadrele didactice au dreptul să facă parte din asociații și organizații sindicale, profesionale și culturale, 

naționale și internaționale, precum și din organizații politice legal constituite, în conformitate cu prevederile 

legii. 

e) Cadrele didactice pot exprima liber opinii profesionale în spațiul școlar și pot întreprinde acțiuni în nume 

propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învățământului și demnitatea profesiei de 

educator. 

 

Art. 20 Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:  

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

revin conform fișei postului;  

b) obligația de a respecta disciplina muncii;  

c) obligația de a da dovadă de etică profesională; 

d) obligația de a fi loial instituției de învățământ în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în activitățile desfă-

șurate în afara școlii; 

e) obligația de a lua la cunoștință și a respecta prevederile Codului de etică pentru învățământul preuniversi-

tar; Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale nr 24 și prezentului Regulament intern; 

f) obligația de a nu organiza, desfășura și sprijini activități care contravin intereselor instituției de învățământ 

și /sau prejudiciază imaginea școlii; 

g) obligația de a da dovadă de respect și bună-credință în raporturile cu instituția și cu colegii 

h) obligația de a nu recurge la atitudini și demersuri de hârțuire și/sau calomnie; 

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

j) obligația de a semnala existenta unei incompatibilități sau conflict de interese cu Școala Gimnazială Nr.24; 

* În context, termenul „coleg” vizează orice membru al comunității Școlii Gimnaziale Nr.24, indiferent de 

calificare, post ocupat sau poziție ierarhică. 

 

B. Drepturile si obligațiile unității 

Art. 21 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

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

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

c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contrac-

tului colectiv de muncă și regulamentului intern;  

d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului.  

Art. 22 Angajatorului, îi revin, în principal, următoarele obligații:  

a) sa informeze salariații asupra condițiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor 

de munca; 

b) să înmâneze un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;  

c) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv 

de muncă și din lege;  

d) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă 

și condițiile corespunzătoare de muncă;  

e) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor 

de muncă;  

f) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din 

contractele individuale de munca; 

g) să comunice periodic salariaților situația economica si financiara a unității; 

h) să se consulte cu reprezentanții salariaților in privința deciziilor susceptibile sa afecteze substanțial dreptu-

rile si interesele acestora; 

i) să plătească toate contribuțiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuțiile 

si impozitele datorate de salariați, in condițiile legii; 

j) să înființeze registrul general de evidenta a salariaților si sa opereze înregistrările prevăzute de lege; 

k) să elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 



l) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 

Art. 23 Obligațiile și drepturile părților pe durata executării contractului individual de muncă pot fi stabilite 

și prin clauze specifice, astfel:  

a) clauza cu privire la formarea profesională;  

b) clauza de neconcurentă; 

c) clauza de mobilitate;  

d) clauza de confidențialitate;  

e) clauza de stabilitate. 

Art. 24 (1) Personalul didactic din cadrul unității are drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, 

din prevederile contractului colectiv de muncă, precum și din prezentul Regulament de ordine interioară. 

(2) Personalul didactic are obligații și răspunderi de natură profesională, materială și morală care garantează 

realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.  

 

CAPITOLUL V 

MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECI-

FICE 

A. Timpul de muncă și timpul de odihnă  

Art.25 (1) Pentru salariații angajați cu norma întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe 

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

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii de lucru la unitate este următoarea:  

a) personal didactic pentru învățământul preuniversitar conform art. 262 din Legea Educației Naționale Legea 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

b) personal didactic auxiliar- secretar, administrator de patrimoniu, administrator financiar, informatician, bi-

bliotecar și pedagog - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână, cu două zile de repaus (sâmbăta și 

duminica), într-un schimb de  lucru între orele 8.00 – 16.00  sau potrivit hotărârilor conducerii unității;  

c) îngrijitor, muncitor – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână, cu două zile repaus (sâmbăta și 

duminica), într-un schimb de lucru între orele 7.00 - 15.00 sau potrivit hotărârilor conducerii unității.  

Art. 26 (1) Salariații pot fi solicitați să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor, cu excepția cazurilor 

de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării 

consecințelor unui accident. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract indivi-

dual de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.  

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) face personalul didactic care are norma de bază în unitate și își desfă-

șoară activitatea, conform legii, și în regim de „plata cu ora”.  

(3) Orele suplimentare prestate în condițiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar și nedidactic, se 

compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice, după efectuarea acestora, conform 

art. 20 (4) din Contractului colectiv de munca aplicabil.  

Art. 27 Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiază de o pauză de masă în condițiile prevăzute în 

Contractul colectiv de muncă (15 minute care sunt incluse în programul de lucru).  

Art. 28 Zilele de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, sunt prevăzute în Legea nr. 53/2003, în alte acte 

normative sau administrative cu caracter normativ.  

Art. 29 (1) Evidența prezenței la serviciu se ține pe baza condicii de prezență, în care personalul va semna 

zilnic, la începutul și la sfârșitul programului de lucru.  

(2) Evidența prezenței la serviciu se întocmește pe foaia colectivă de prezență, pe baza însemnărilor din con-

dica de prezență, de către șefii de compartimente sau de persoana desemnată prin hotărârea consiliului de 

administrație și se depune la Secretariat până la data de 1 a lunii următoare.  

 

B. Concediile 

Art. 30 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților; acesta nu poate forma 

obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.  

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic de predare se stabilește de către 

consiliul de administrație, cu consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale/salariaților, în funcție de 

interesul unității și al salariatului în cauză, până la data de 31 octombrie, pentru anul școlar în curs. Pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic, perioada de efectuare a concediului se stabilește până la data de 15 

decembrie, pentru anul calendaristic următor.  



(3) Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, în cazul în care programarea concediilor de odihnă se face 

fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un 

an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.  

Art. 31 Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu stabilită 

conform legii și contractului colectiv de muncă. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către an-

gajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  

Art. 32(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

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

urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. In acest caz angajatorul are obligația de a suporta 

toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și 

eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.  

(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic (personal didactic auxiliar/ nedidactic) , res-

pectiv an școlar (cadre didactice). 

 (4) Prin excepție, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile prevăzute 

de lege.  

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

individual de muncă, proporțional cu perioada efectiv lucrată.  

A. Pentru personalul de conducere,  didactic auxiliar și nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcție de 

vechimea în muncă, astfel: 

- până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare; 

- între 5 și 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare; 

- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare. 

Personalul de conducere, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de 

odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare, potrivit legii.  

B. Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare. 

(7) În afara concediului de odihna, salariații au dreptul la un număr de zile lucrătoare plătite, pentru eveni-

mente deosebite astfel: 

a) căsătoria salariatului-5 zile 

b) căsătoria unui copil-2 zile 

c) nașterea sau adopția unui copil-2 zile 

d) decesul soțului (soției), copiilor, părinților, socrilor, fraților, surorilor-3 zile 

e) decesul bunicilor, nepoților, mătuși, unchi-2 zile 

f) mutarea într-o locuință în aceeași localitate-2 zile 

g) mutarea într-o locuință din altă localitate, în cadrul aceleași unități-5 zile 

h) donatorii de sânge-2 zile 

Zilele libere prevăzute la alin. 3, se acordă nefracționat, cu excepția lit. a, unde se pot fracționa pentru căsătoria 

civilă și religioasă, la cererea salariatului. Zilele libere prevăzute la alin.3 se acordă în perioada evenimentului 

pe baza documentelor doveditoare și nu întrerup CO. 

Art. 33 Salariații au dreptul la întreruperea activității, cu rezervarea postului sau a catedrei pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 (doi) ani. Concediul poate fi acordat numai unuia dintre părinți sau 

susținători legali.  

Art. 34 Serviciul Secretariat are obligația să ia măsuri pentru organizarea și ținerea evidenței privind conce-

diile de odihnă anuale, concediile pentru incapacitate temporară de muncă (medicale), concediile fără plată, 

orele prestate peste programul normal de lucru, absențele, întârzierile de la program, învoirile și orice alte 

aspecte care privesc timpul de lucru al salariaților făcând aceste mențiuni în statele personale de serviciu ale 

salariaților.  

 

C. Salarizarea  

Art. 35 (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un 

salariu exprimat în bani, în moneda națională.  

(2) În cadrul unității salariul se stabilește conform prevederilor legale aplicabile. 

(3) Plata salariului se efectuează lunar, prin virament bancar pe card, la data de 14 ale lunii pentru luna ante-

rioară. 

 



CAPITOLUL VI 

PRINCIPII DE NEDISCRIMINARE ȘI DE RESPECTARE A DEMNITĂȚII 

Art. 36 Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul 

de sex, angajatorul are următoarele obligații: 

1) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă 

de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de 

sex;  

2) să emită sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea 

personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensa-

toare, prin acțiuni de discriminare, definite de art. 4 lit. a)-e) și la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;   

3) să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care 

aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile 

de muncă;  

4) să informeze imediat după ce a fost sesizat, autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării 

legislației;  

5) este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele 

de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:  

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor va-

cante;  

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

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;  

d) stabilirea remunerației;  

e) beneficii, altele decât cele de natură salariala, precum și de securitate socială;  

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalifi-

care profesională; 

 g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;  

 h) promovarea profesională; 

 i) aplicarea măsurilor disciplinare;  

 j) dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;  

 k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

Art. 37 Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 24 din București respecta principiul nediscriminării și va adopta   

măsuri, atunci când este cazul, pentru înlăturarea oricărei  forme de încălcare a demnității salariaților. 

Art. 38  În relațiile dintre angajați, precum și între aceștia și alte  persoane fizice  cu care vin in contact  pentru  

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,  se interzice orice comportament care sa aibă ca scop sau efect  defavori-

zarea sau supunerea  la un tratament injust  sau degradant a unei persoane sau grup de persoane. 

Art. 39  În acest sens se vor  respecta prevederile Legii  nr. 202/2002 privind  egalitatea  de șanse si de 

tratament intre femei si bărbați, republicată. 

Art. 40  Crearea  la locul de munca,  de către  un angajat, a unei  atmosfere de intimidare, de ostilitate    sau   

de   descurajare  pentru o persoana sau un grup de persoane  constituie  abatere disciplinara,  față de care 

conducerea va lua act și va aplica sancțiuni disciplinare. 

 Art. 41 Nediscriminarea si înlăturarea formelor de încălcare a demnității. Principiul egalității de tratament. 

(1) În cadrul  relațiilor de munca funcționează principiul  egalității de tratament fata de toți salariații. 

(2)  Este interzisa orice discriminare bazata pe criterii de sex,  orientare  sexuala, caracteristici genetice, vârsta, 

apartenenta națională, rasa, culoare, etnie, religie, opinie politica, orientare sociala, handicap, situație sau res-

ponsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 

(3) Constituie discriminare directa actele  si faptele  de excludere, deosebire, restricție sau preferință, înteme-

iate pe unul  sau mai  multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care  au ca scop sau ca efect neacordarea, 

restrângerea ori înlăturarea recunoașterii,  folosinței  sau exercitării drepturilor prevăzute in legislația muncii. 

(4) Constituie discriminare  indirecta actele și faptele  întemeiate in mod aparent  pe alte criterii decât cele 

prevăzute la alin. (2), dar care produc  efectele  unei discriminări directe. 

(5)  Pentru  prevenirea si eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de 

sex, angajatorul are următoarele obligații: 



a) sa asigure egalitatea de șanse si de tratament intre angajați, femei și bărbați, in cadrul  relațiilor de munca 

de orice fel, inclusiv prin introducerea  de  dispoziții pentru interzicerea  discriminărilor bazate pe criteriul  de 

sex in regulamentele de organizare si funcționare și in regulamentele interne ale unităților; 

b) sa prevadă in regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, in condițiile prevăzute de  lege,  

pentru angajații care încalcă demnitatea personala a altor angajați  prin crearea de medii degradante,  de  inti-

midare,  de ostilitate,  de umilire sau ofensatoare,  prin acțiuni  de  discriminare, astfel cum sunt definite la art. 

4 lit. a)-e) si la art. 11 din lege; 

c) să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care 

aceștia le au in ceea ce privește respectarea egalității de șanse si de tratament luntre femei și bărbați in relațiile  

de munca; 

d) sa informeze imediat după  ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării  

legislației privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei  si bărbați. 

Art. 42 Atribuțiile reprezentanților sindicali sau ale reprezentanților salariaților cu privire la discriminarea pe 

baza criteriului de sex. 

(I) Reprezentanții sindicali din cadrul organizațiilor sindicale, desemnați de confederațiile sindicale cu atribu-

ții pentru  asigurarea respectării egalității de șanse si de tratament între femei și bărbați la locul  de munca,  

primesc de la  persoanele care se consideră discriminate pe baza  criteriului  de sex sesizări/ reclamații,  aplica  

procedurile de soluționare a acestora și solicita angajatorului rezolvarea cererilor  angajaților, in conformitate 

cu Legea  nr. 202/2002, republicata și modificata. 

(2) In cazul in care nu exista  organizație sindicala, unul dintre reprezentanții aleși ai salariaților are atribuții 

pentru  asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament intre femei si bărbați la locul de munca. 

(3) Opinia reprezentanților sindicali din unități, cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și 

de tratament între femei și bărbați la locul de munca, se menționează in mod obligatoriu in raportul  de control 

privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 republicata și modificata, 

Art.43  Reclamații legate de discriminarea la locul de munca 

(1)  Angajații au dreptul ca, in cazul în care se consideră discriminați, sa formuleze sesizări/reclamații către 

angajator  sau împotriva lui, daca  acesta este direct implicat și sa solicite sprijinul organizației  sindicale sau  

al reprezentanților salariaților din unitate pentru rezolvarea situației la locul de munca. 

(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamație nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului prin mediere, per-

soana angajata are prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumția existentei unei discriminări directe sau 

indirecte in domeniul muncii, pe baza prevederilor legii  202/2002 privind egalitatea de șanse dintre bărbați si 

femei, are dreptul atât sa sesizeze instituția competenta, cat și  sa introducă cerere către instanța judecătorească 

competenta in a cărei circumscripție teritoriala unde are 

domiciliul au reședința, respectiv la secția/completul pentru conflicte de muncă și drepturi de asigurări  sociale  

din cadrul tribunalului sau, după caz, instanța de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la 

data săvârșirii faptei. 

(3)  În cadrul relațiilor de munca funcționează principiul egalității de tratament fata de toți salariații și angaja-

tor. 

Art. 44 Angajatorul promovează egalitatea de șanse intre femei și bărbați, in vederea eliminării discriminării 

directe  si indirecte după criteriul de sex. Prin  egalitatea de șanse  si tratament intre  femei  si bărbați  in  

relațiile  de muncă se înțelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea  ori exercitarea libera a unei profesii sau activități; 

b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

c) venituri egale pentru munca de valoare egală; 

d) informare și  consiliere profesionala, programe de inițiere,  calificare, perfecționare, specializare și recali-

ficare profesionala; 

e) promovare la orice nivel ierarhic și profesional; 

f) condiții de munca ce respecta normele de sănătate si securitate in munca, conform prevederilor legislației 

in vigoare; 

g) beneficii, altele decât cele de natura salariala și masuri de protecție și asigurări sociale  

Hărțuirea  pe baza oricărui criteriu discriminatoriu, cum ar fi rasa, culoarea,  sexul, originea etnică, handicapul, 

orientarea sexuala, vârsta, religia este interzisa. 

Sunt interzise salariaților orice acțiuni prin care se încalcă demnitatea personala a altor angajați prin crearea  

de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare. 



Pe lângă sancțiunile prevăzute in Legea nr. 202/2002, care pot fi de natură disciplinară, materială, civilă, 

contravențională sau penală după caz, în cazul săvârșirii oricărei fapte din cele precizate mai sus, salariatul  va 

fi sancționat disciplinar conform prevederilor Codului muncii, in funcție de gravitatea și/sau frecvența abate-

rilor. 

 

CAPITOLUL VII 

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESUL LA EDUCA-

ȚIE, LA SĂNĂTATE, LA CULTURĂ ȘI LA INFORMARE 

Art. 45 Angajatorul facilitează, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea și informarea corespunzătoare a 

cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la toate formele de învățământ, 

public și privat, pe tema egalității de șanse pentru femei și bărbați.  

Art. 46 Publicitatea care prejudiciază respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei per-

soane în viața publică și/sau particulară, precum și a unor grupuri de persoane este interzisă.  

Art. 47 Angajatorul asigură accesul la informațiile din unitate, în limitele legii, solicitanților, femei sau băr-

bați, fără discriminare.  

Art. 48 Informațiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și nu vor conține, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe criteriul de sex. 

 

CAPITOLUL VIII 

PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

Art. 49 Protecția muncii in cadrul unității se realizează in conformitate cu dispozițiile Legii 319/2006 a secu-

rității si sănătății in munca , acestea fiind aplicabile tuturor salariaților din Școala Gimnazială Nr. 24. 

Art. 50 (1)In cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația sa ia masurile necesare pentru: 

a) asigurarea securității si protecția sănătății lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea si instruirea lucrătorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sănătății in munca. 

(2)  In vederea asigurării condițiilor de securitate si sănătate in munca si pentru prevenirea accidentelor de 

munca si a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații: 

a) sa întocmească un plan de prevenire si protecție compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de 

alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condițiilor de munca specifice 

unității; 

b) sa obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității si sănătății in munca, înainte de 

începerea oricărei activități, conform prevederilor legale; 

c) sa stabilească pentru angajați, prin fisa postului, atribuțiile si răspunderile ce le revin in domeniul securității 

si sănătății in munca, corespunzător funcțiilor exercitate; 

d) sa elaboreze instrucțiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementa-

rilor de securitate si sănătate in munca, ținând seama de particularitățile activităților si ale locurilor de munca 

aflate in responsabilitatea lor; 

e) sa asigure si sa controleze cunoașterea si aplicarea de către toți angajații a masurilor prevăzute in planul de 

prevenire si de protecție stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securității si sănătății in munca, 

prin angajații desemnați, prin propria competenta sau prin servicii externe; 

f) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, 

pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sănătatea in munca; 

g) sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării in munca, asupra riscurilor la care aceasta este 

expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protecție necesare; 

h) sa ia masuri pentru autorizarea exercitării meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica; 

i) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, după caz, a testării psihologice a aptitu-

dinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, 

după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

j) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat; 

k)sa asigure funcționarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protecție, a aparaturii de mă-

sura si control, precum si a instalațiilor de captare, reținere si neutralizare a substanțelor nocive degajate in 

desfășurarea proceselor tehnologice; 



l) sa prezinte documentele si sa dea relațiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al 

efectuării cercetării evenimentelor; 

m) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetării 

evenimentelor; 

n) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, angajații care sa participe la efectuarea controlului sau 

la cercetarea evenimentelor; 

o) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile 

in care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților si a altor persoane; 

p) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor; 

q) sa asigure echipamente individuale de protecție; 

r) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, in cazul degradării sau al pierderii calităților 

de protecție. 

Art.51 Personalul didactic/ auxiliar/ nedidactic are următoarele obligații: 

a) sa utilizeze corect aparatura, uneltele, substanțele periculoase; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat si, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl 

pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispoziti-

velor de securitate proprii, in special ale aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice si clădirilor, si sa utilizeze 

corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au mo-

tive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficienta 

a sistemelor de protecție; 

e) sa aducă la cunoștința conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila 

realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru pro-

tecția sănătății si securității lucrătorilor; 

g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si condițiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate 

si sănătate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa își însușească si sa respecte prevederile legislației din domeniul securității si sănătății in munca si masu-

rile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

Art. 52 In vederea asigurării igienei si securității in munca si pentru asigurarea unei ambiante favorabile pro-

cesului muncii, este interzisa orice acțiune de natura sa aducă vreo tulburare ordinii interioare si disciplinei, 

in special: 

a) fumatul in incinta unității de învățământ; 

b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. in incinta unității de învățământ; 

c) intrarea sau rămânerea in incinta unității de învățământ in afara orarului de lucru, fără acordul conducerii; 

d) ieșirea din incinta unității de învățământ in cadrul programului de munca, fără aprobarea conducerii ; 

e) executarea, in cadrul unității de învățământ, de lucrări in interes personal sau fără vreo legătura cu atribuțiile 

de serviciu; 

f) comiterea sau incitarea la săvârșirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de munca sau a 

armoniei in rândul personalului ori comiterea de acte antisociale; 

g) sustragerea de bunuri din unitate; 

h) prezentarea la serviciu într-o ținută indecenta ori necorespunzătoare cerințelor; 

i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea instalațiilor in stare de funcționare, după terminarea programului; 

j) inițierea unor acte de hartuire sexuala; 

k) alte fapte sau acțiuni de natura sa aducă vreo tulburare ordinii interioare si disciplinei. 

Art. 53 Pentru asigurarea securității si sănătății in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lăuze sau care 

alăptează: 

 (1)Angajatorul are obligația de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale în limita a 

maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, 

fără diminuarea drepturilor salariale; 



(2) Angajatorul este obligat să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze 

pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include 

și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul; 

(3) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din OG nr. 96/ 2003 nu pot desfășura muncă în condiții cu caracter 

insalubru sau greu de suportat. 

(4) În cazul în care o salariată care desfășoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat 

se încadrează în prevederile art. 2 lit. c)–e), angajatorul are obligația ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, 

să o transfere la un alt loc de muncă, cu menținerea salariului de bază brut lunar. Daca îndeplinirea acestei 

obligații nu este posibila, salariata va intra in concediu de risc maternal. 

(5) Angajatorul va informa, in scris, salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi 

supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care le revin potrivit legii si regulamentului de 

ordine interioară. 

(6) Este interzis angajatorului sa dispună încetarea raporturilor de munca sau de serviciu în cazul: 

a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din OG nr. 96/ 2003, din motive care au legătura directa cu starea sa; 

b) salariatei care se afla în concediu de risc maternal; 

c) salariatei care se afla în concediu de maternitate; 

d) salariatei care se afla în concediu pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, în vârsta de până la 3 ani; 

e) salariatei care se afla în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, în vârsta de până la 18 ani. 

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singura data, cu până la 6 luni după revenirea salariatei 

în unitate. 

Art.54 Unitatea se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților, cadrelor 

didactice, elevilor în toate aspectele legate de muncă.  

Art. 55 Salariații, cadrele didactice și elevii au obligația să își însușească și să respecte prevederile legislației 

din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora. 

 

CAPITOLUL IX   

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 
Art. 56. (1). Salariații au următoarele obligații de disciplină a muncii: 

a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, 

b) să aibă o vestimentație decentă și un comportament responsabil; 

c) să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială 

a acestuia. 

d) să nu absenteze nemotivat de la program și să respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regula-

ment de ordine interioară. 

e) să nu părăsească locul său de muncă, în timpul programului, decât cu excepția situațiilor de pericol imi-

nent; 

f) să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în fișa postului sau 

care i-au fost încredințate de conducerea unității școlare; 

g) să folosească un limbaj și o atitudine civilizată cu elevii, colegii săi de muncă, cu subalternii și cu perso-

nalul de conducere al unității; 

h) să aplice normele legale de securitate și sănătate în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor; să 

anunțe imediat orice situație care poate pune în pericol unitatea școlară sau orice situație de pericol imi-

nent; 

i) să participe la instruirea periodică de protecție a muncii și P.S.I.; 

j) să efectueze verificarea medicală la angajare și periodică, pe durata executării contractului individual de 

muncă; 

k) să anunțe compartimentul Secretariat despre orice modificare a datelor personale intervenită,  

(2) Încălcarea sau neîndeplinirea normelor de disciplină a muncii constituie abatere disciplinară și se sancțio-

nează conform legii. 

 

Art. 57.(1) - Personalul didactic are obligații și răspunderi de natură profesională, materială și morală, care 

garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii: 

a) să semneze zilnic condica de prezență. 



b) să respecte programul formulat prin orarul școlii și intervalul de desfășurare a orelor de curs. 

c) să participe la ședințele Consiliului profesoral.  

d) să evalueze ritmic activitatea elevilor, conform normelor docimologice. 

e) să consemneze în cataloage rezultatele evaluării elevilor, în conformitate cu termenele propuse în graficul 

Comisiei de monitorizare a evaluării elevilor, aprobat in Consiliul de Administrație. 

f) să încheie situația școlară semestrială/anuală a elevilor, în termenele stabilite. 

g) sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs fără aprobarea conducerii școlii și sa anunțe 

urgent conducerea școlii în cazul apariției unor situații neprevăzute care impun absența de la școală.  

h) să respecte strict, programul de lucru stabilit prin orarul școlii, astfel încât intrarea și ieșirea de la ore sa se 

facă imediat după ce s-a sunat, utilizându-se integral și eficient cele 45 – 50 minute ale lecției. Se consideră 

întârziere la oră, timpul în care clasa rămâne nesupravegheată după ce s-a sunat de intrare. În cazul unei 

întârzieri mai mari de 5 minute, conducerea școlii va consemna în condică întârzierea și va dispune reți-

nerea retribuției pentru ora respectivă. 

a) să conducă elevii până la ieșirea din școală, după terminarea ultimei ore de curs. 

b) să desfășoare pe durata cursurilor, serviciul pe școală conform graficului stabilit de comisia pentru orar și 

avizat de directorul unității. 

c)  să vegheze la siguranța elevilor, în incinta școlii, pe parcursul desfășurării programului școlar şi a activi-

tăților extracurriculare/extrașcolare. Învățătorii/ profesorii învățământ primar au obligația să se asigure că 

profesorii de limbi moderne, educație fizică sau religie au intrat după recreație în clasă. În cazul absenței 

profesorului, învățătorul/ profesorul învățământ primar sau un alt cadru didactic va asigura supravegherea 

elevilor. Cazul va fi adus la cunoștința directorului/ directorului adjunct. 

d) să anunțe, în timp util, conducerea școlii pentru a se putea lua măsurile necesare suplinirii, în cazul în care, 

din motive obiective, acesta nu-și poate desfășura ora de curs sau alte activități cu elevii. În situație con-

trară profesorul este declarat absent nemotivat, se consemnează în condica de prezență de către directo-

rul/directorul adjunct  al școlii și se penalizează salarial în funcție de numărul de ore neefectuate. 

e) să comunice serviciului secretariat, în termen de 24 de ore, perioada concediului medical. Predarea certi-

ficatului se va face până, cel mai târziu, în ultima zi a lunii în care revine din concediu, personal sau prin 

intermediul altei persoane. 

f) să solicite acordul diriginților elevilor care se înscriu în excursii sau în activități extrașcolare coordonate 

g) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală 

de asistenta socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, 

inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

h) să participe la activitățile extrașcolare/proiectele educaționale derulate de unitatea de învățământ. 

i) să participe la cursuri de formare de perfecționare didactică 

j)  sa păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor care privesc strict funcționarea instituției, nefăcând 

publice informații care aduc atingere imaginii instituției, personalului sau elevilor. 

(2) Neîndeplinirea obligațiilor și răspunderilor de natură profesională, materială și morală precizate la alin. (1) 

se consideră abatere disciplinară și se penalizează cu diminuarea calificativului anual sau, în funcție de gravi-

tatea faptelor, cu sancțiuni disciplinare. 

Art.58 (1) Le este interzis cadrelor didactice: 

a) să consume băuturi alcoolice în timpul programului sau să se prezinte la școală în stare de ebrietate; 

b) să comită acte imorale, violente sau degradante; 

c) să introducă în școală și să consume substanțe stupefiante; 

d) să introducă, să răspândească sau să afișeze manifeste de orice fel în incinta unității; 

e) să desfășoare în incinta unității activități politice de orice fel; 

f) să instige la nerespectarea legii; 

g)  să aducă jigniri, ofense, să denigreze sau să defăimeze personalul școlii, elevii, părinții și/sau vizitatorii 

unității; 

h) să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii şi/sau colegii sau alte persoane din școală. 

i) să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a 

acestuia; 

j) să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de 

avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora.  

k) să iasă din sala de clasă în timpul cursurilor doar în caz de forță majoră. 

k) să utilizeze telefonului mobil în timpul orei de curs, decât cu motiv întemeiat sau în scop didactic 



l) să primească de la o instituție, părinte sau terță persoană fizică sau juridică cu care unitatea întreține relații 

contractuale și cu care salariatul intră în contact datorită sarcinilor de serviciu, sume de bani, orice cadou 

sau orice alt avantaj; tentativa este considerată, de asemenea, o încălcare a interdicției. 

m) să se implice în colectarea sau gestionarea de fonduri bănești ori bunuri materiale de la elevi/părinți/repre-

zentanți legali ai elevilor. 

(2) Încălcarea acestor interdicții constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. 

Art. 59 Atribuțiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic, a comisiilor de la nivelul 

școlii, sau altor organisme școlare abilitate se realizează în conformitate cu reglementările aflate în vigoare, și 

stabilite la nivelul unității școlare prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.24. 

Art. 60  Este interzis profesorilor să se substituie dirigintelui clasei, să motiveze absențe, să comunice note, 

sau să comenteze în vreun fel situațiile familiale ale elevilor. 

Art. 61 Profesorii nu au dreptul să folosească sau să transmită, în interes personal, datele personale ale elevilor. 

Art. 62 Profesorii pot exprima liber opinii în spațiul școlar, dacă acestea nu afectează prestigiul școlii, dem-

nitatea umană sau pe cea a profesiei de educator. 

Art. 63 (1) Drepturile și obligațiile profesorilor diriginți/învățători/profesori învățământ primar sunt cele 

prevăzute în ROFUIP nr. 5447/2020, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității șco-

lare: 

a) încheie situația școlară semestrială/anuală a elevilor, în termenele stabilite. 

b) realizează documentele de proiectare/ planificare a activității educative, tematica orelor de consiliere și de 

orientare, în concordanță cu termenele stabilite de către coordonatorul de proiecte și de programe educative 

școlare și extrașcolare. 

c) planifică și desfășoară consultații cu părinții elevilor. 

d) organizează cel puțin doua ședințe cu părinții pe semestru. Principalele probleme formulate de părinți vor 

fi consemnate în procesul-verbal al ședinței, semnat de către părinți și aduse la cunoștința directorilor sau 

a coordonatorului pentru proiecte și pentru programe educative. 

e)  înaintează, dacă este cazul, Consiliului de administrație, propuneri pentru suspendarea alocațiilor și a 

burselor școlare pentru elevii care au un număr mare de absențe nemotivate sau care au abateri disciplinare. 

f)  întocmește, la finalul fiecărui semestru, informări privind activitatea educativă derulată, starea discipli-

nară sau alte probleme specifice colectivelor de elevi și le înaintează conducerii școlii 

g)  întocmește/actualizează fișele cu datele personale și situația familială a elevilor, în vederea obținerii bur-

selor și a înscrierii în programe sociale și le înaintează secretariatului școlii, la termenele stabilite, în pri-

mele două săptămâni ale semestrului I. 

h)  colaborează cu cabinetul de asistență psiho-pedagogică, cabinetele medicale ale școlii și sprijină progra-

mele acestora în menținerea stării corespunzătoare de sănătate a elevilor. 

i)  elaborează situațiile de risc educațional la nivelul colectivului de elevi pe care-l conduce. 

(2) Dirigintele trebuie sa asigure confidențialitatea informațiilor privind problemele personale ale elevilor și 

să nu le aducă la cunoștință altor persoane fără acordul părinților/tutorilor acestora. 

Art.64 Serviciul pe școală 

Pentru asigurarea ordinii și a bunei desfășurări a activităților în cadrul instituției, se organizează servi-

ciul pe școală, efectuat de cadrele didactice după un grafic stabilit de Comisia de orar și serviciu pe școală, 

aprobat de conducerea unității: 

a) efectuarea serviciului pe școală este obligatorie pentru toate cadrele didactice. În timpul recreațiilor, ca-

drele didactice vor supraveghea elevii atât pe holuri, cât și în sălile de clasă; 

b) profesorii de serviciu au următoarele atribuții: 

-supraveghează ordinea și asigură ordinea și disciplina în recreații; 

-supraveghează intrarea și ieșirea elevilor în/ din clase;  

-asigură intrarea punctuală la clasă a elevilor și a cadrelor didactice după recreație; 

-semnalează conducerii școlii neregulile constatate în timpul serviciului;  

-asigură securitatea documentelor școlare (cataloage, condici); 

-întocmește procesul-verbal și prezintă condica conducerii școlii la finalul programului: ora 15.00. 

c) Serviciul pe școală se desfășoară, de regulă, în intervalul 07.30-15.00. 

Art. 65.(1) Personalul didactic care organizează excursii sau tabere trebuie să respecte procedura I.S.M.B. 

(2) Documentele necesare organizării excursiilor/taberelor sunt: 

a) cerere aprobată de  Consiliului de Administrație 

b) plan de excursie tipizat, avizat de conducerea școlii 



c) proces-verbal de instructaj, semnat de elevi 

d) acordul părinților 

e) avizul cabinetului medical al Școlii 

f) contract (pentru tabere sau pentru excursii externe) 

g) licența agenției de turism 

h) licența pentru transport rutier 

i) polița de asigurare a autovehiculului si a persoanelor transportate 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor face obiectul unui dosar care va fi păstrat în școală. 

(4) Excursiile/taberele se organizează numai în vacanțele școlare sau în afara orelor de curs. 

(5) Excursia sau tabăra trebuie să aibă un plan de desfășurare care să țină cont de capacitățile fizice ale elevilor 

și de anotimpul în care se organizează activitatea. 

(6) Elevii trebuie instruiți cu privire la  regulile de securitate pe durata transportului, a excursiei sau a taberei. 

(7) Nu se organizează excursii în perioada desfășurării tezelor. 

Art.66 Cadrele didactice nu au voie sa desfășoare activități de pregătire in cadrul școlii cu elevi din alte unități 

școlare. 

Art.67 Cadrele  didactice au obligația  sa arate elevilor  toate lucrările scrise corectate. Părinții pot consulta 

lucrările semestriale in prezenta profesorului. Profesorul are obligația de a păstra lucrările, testele, referatele  

si portofoliile pentru care elevul primește nota in catalog; acestea se arhivează după fiecare semestru și se 

păstrează până la sfârșitul anului școlar următor. 

Art.68 Personalul didactic auxiliar și nedidactic 

Atribuțiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt cele prevăzute în ROFUIP nr. 5447/2020, cele 

stabilite prin fișa postului aprobată de director și prin prevederile actelor normative specifice. 

Art.69.Secretarul 

Angajații serviciului secretariat au următoarele obligații și răspunderi: 

a) să afișeze la vedere și să respecte programul de lucru. 

b) să asigure permanența în școala, în zilele lucrătoare, pe durata unui program care începe la ora 8,00 și se 

termină la ora 16,00 

c) să manifeste respect față de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de amabilitate și de tact. 

d) să afișeze la avizierul din holul școlii informațiile utile părinților, elevilor, precum și modelele pentru re-

dactarea unor cereri. 

e) să asigure confidențialitatea informațiilor legate de elevi sau de părinții acestora, să nu transmită adrese, 

telefoane sau alte date despre elevi sau despre profesori, decât persoanelor autorizate. 

f) să-și securizeze documentele și informațiile, inclusiv cele de pe calculator. În cazul în care persoane din 

școală sau din afara școlii solicită anumite informații, acestea vor fi furnizate numai cu acordul directorului și 

numai de către persoana care le gestionează. 

g) să transmită, în timp util, către directori sau către șefii de catedră toate informațiile/comunicările primite 

prin fax sau e-mail. 

h) să execute lucrările specifice corect, complet și la timp. 

Art. 70 Administratorul de patrimoniu are următoarele obligații și răspunderi: 

a) monitorizează și coordonează aprovizionarea școlii/grădiniței cu consumabile și cu materiale necesare cu-

rățeniei școlii. 

b) monitorizează consumul de materiale și îl adaptează la nevoile scolii. 

c) organizează și controlează  activitatea personalului de serviciu și a celorlalți angajați aflați în subordinea 

sa. 

d) răspunde de curățenia claselor, a cabinetelor, a holurilor, a grupurilor sanitare și a curții scolii. 

e) răspunde de starea instalațiilor sanitare si a centralei termice. 

f) monitorizează activitatea personalului de pază și întocmește graficul după  care își desfășoară aceștia acti-

vitatea, raportând directorului orice abatere. 

g) predă diriginților/profesorilor, la începutul fiecărui an școlar, pe baza de proces-verbal, sălile de  clasă cu 

toate dotările și le preia, la finele anului, pe bază de proces-verbal 

h) planifică și ține evidența concediilor de odihnă ale personalului subordonat și realizează, împreună cu Con-

siliul de administrație, evaluarea anuală a acestuia 

i) răspunde de cunoașterea si de respectarea normelor de protecția muncii a personalului de serviciu. 

j) răspunde de repararea deteriorărilor produse de elevi. Recuperează, împreună cu diriginții, sumele necesare 

reparațiilor, de la cei care au produs pagubele. 



k) informează periodic directorul, cu privire la starea mobilierului din clase, din cabinete și din laboratoare.  

l) ține legătura cu toate instituțiile care furnizează servicii școlii. 

m) face propuneri corecte, pentru proiectul de buget al școlii. 

Art. 71 Ajutorul programator, pedagogul sunt subordonați directorului. Atribuțiile fiecărei funcții sunt 

menționate în fișele de post aprobate de acesta. 

Art. 72 Neîndeplinirea obligațiilor și răspunderilor de natură profesională, materială și morală de către perso-

nalul didactic auxiliar se consideră abatere disciplinară și se penalizează cu diminuarea calificativului anual 

sau, în funcție de gravitatea faptelor, cu sancțiuni disciplinare. 

Art. 73(1) Personalul nedidactic se subordonează administratorului. 

(2) Atribuțiile fiecărei funcții sunt menționate în fișele de  post întocmite de director. 

(3) Personalul de îngrijire are următoarele obligații: 

a) să-și desfășoare activitatea după un program bine stabilit, aprobat de administrator 

b) să asigure curățenia spațiilor înainte sau după terminarea cursurilor. În situații deosebite, la cererea direc-

torului, a administratorului sau a unui profesor  se poate interveni și în timpul pauzelor . 

c) să poarte echipament de protecție. 

d) să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii, cu părinții/ reprezentanții legali și să nu intre în 

conflict cu aceștia. 

e) să informeze conducerea școlii sau administratorul ori de câte ori constată defecțiuni ale instalațiilor sau 

deteriorări ale mobilierului 

(4)Sunt interzise agresarea fizică sau verbală a elevilor, a profesorilor sau a celorlalte persoane cu care, prin 

natura meseriei, intră în contact. 

Art. 74- Neîndeplinirea obligațiilor și răspunderilor de natură profesională, materială și morală de către per-

sonalul nedidactic se consideră abatere disciplinară și se penalizează cu diminuarea calificativului anual sau, 

în funcție de gravitatea faptelor, cu sancțiuni disciplinare. 

Art. 75 Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la concedii fără plată pentru situații 

personale, conform legislației în vigoare și cu aprobarea Consiliului de Administrație. 

Art. 76. Personalul sanitar are următoarele obligații: 

a) să asigure asistența sanitară conform programului, precum și în timpul activităților școlare sau extracurri-

culare: examene, concursuri, olimpiade. 

b) să facă toate demersurile necesare în scopul asigurării necesarului de medicamente și de aparatura necesară 

acordării primului-ajutor. 

c) să monitorizeze starea de sănătate a elevilor și să  completeze fișele acestora. 

d) să informeze diriginții sau familiile acestora  dacă sunt necesare consultații de specialitate mai amănunțite. 

e)să avizeze adeverințele medicale ale elevilor în termen de 7 zile de la primire. Răspunderea pentru avizarea 

în timp util a adeverințelor/scutirilor medicale revine exclusiv medicului/ asistentului medical. 

f) să verifice dacă elevii cu un număr foarte mare de scutiri se află în evidența medicului emitent al adeverin-

ței/scutirii. 

g) să respecte programul de lucru afișat și să anunțe conducerea școlii dacă intervin probleme care îi împiedică 

să vina la lucru. 

h) să primească și să avizeze scutirile de educație fizică, până la sfârșitul lunii octombrie, apoi să le predea 

profesorului de educație fizică care are obligația de a le transcrie in catalog. 

i) să dea avizul elevilor care doresc să plece în excursie sau în tabără, după  vizita medicală și după consultarea 

fișelor medicale. 

j) să avertizeze profesorul-însoțitor asupra eventualelor probleme medicale care pot apărea. 

k) să nu rețină elevul mai mult decât strictul necesar, în situația în care acesta se prezintă pentru primul-ajutor  

în timpul orei de clasă. Se exceptează situația în care cadrul medical consideră că elevul are nevoie de repaus 

la pat. In această situație, cabinetul medical va emite scutire pentru elevul respectiv, care va fi semnată, obli-

gatoriu, de către medicul școlar. 

l) să programeze ședințele de tratament stomatologic în afara orelor de curs. 

Art. 77 Accesul în unitatea de învățământ este reglementat prin Planul de Pază și prin prezentul regulament 

(1) Asigurarea pazei instituției se realizează cu personalul  firmei de pază astfel: 

a) zilnic; 

b) 24 de ore din 24 prin intermediul sistemului de supraveghere audio-video. 

c) În zilele nelucrătoare și pe timpul vacanțelor școlare, paza și ordinea sunt asigurate de agenții de pază și 

sistem de antiefracție. 



(2)  Accesul persoanelor străine în perimetrul unității este strict interzis. Accesul la direcțiune, secretariat și 

contabilitate este permis după legitimarea prealabilă de către personalul de pază al școlii; 

(3) Accesul elevilor în școală este permis pe baza carnetului de elev( vizat pentru anul școlar în curs); 

(4) Este interzisă blocarea căilor de acces în /și din unitate prin parcarea și staționarea autoturismelor, autou-

tilitarelor, motocicletelor, altor mijloace de transport; 

(5) Se interzice tranzitarea perimetrului școlii de către persoanele străine; 

(6) Contactarea învățătorilor/profesorilor se face doar prin intermediul  paznicului sau al profesorului de ser-

viciu, numai cu aprobarea conducerii școlii.  

(7) În incinta unității nu este permis accesul autovehiculelor, cu excepția mașinilor angajaților școlii și a uti-

litarelor care deservesc unitatea. 

(8) În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

- să păzească locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea ori-

căror fapte de natură să prejudicieze unitatea de învățământ; 

- să nu permită niciunui elev să părăsească în recreații sau în ore incinta unității de învățământ; 

- să nu permită accesul în unitate al persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice; 

- să oprească și să legitimeze persoanele care doresc să intre în unitate, cu excepția angajaților școlii; 

- să aducă la cunoștința conducătorului unității producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciu-

lui și măsurile luate; 

- să poarte în timpul serviciului ecusonul distinctiv al postului de pază; 

- să predea ecusonul de vizitator persoanelor care doresc să intre în unitate; 

(9) Părintele/susținătorul legal al elevului are acces în incinta școlii în următoarele situații: 

a. la solicitarea profesorilor diriginți/profesorilor clasei/directorului; 

b. la ședințele / consultațiile/ lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic; 

c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații școlare care implică 

relația directă a părinților/reprezentanților legali cu profesorul diriginte/ secretarul/directorul (în conformitate 

cu programul de lucru cu publicul-secretariat/program audiențe-director); 

d. la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun acord cu profesorii diriginți/pro-

fesorii clasei/ directorul (în conformitate cu programul de audiențe al directorului); 

e. la diferite evenimente publice și activități școlare /extracurriculare organizate în cadrul școlii, la care sunt 

invitați să participe părinții/reprezentanții legali. 

(10) Accesul în școală este permis numai pe la intrarea principală. 

a) Personalul de pază va înregistra în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor, la punctul de control: 

nume, prenume, serie/număr act de identitate, scopul vizitei, ora intrării/părăsirii incintei unității de învă-

țământ. 

b) Părinții/vizitatorii vor fi conduși, în incinta școlii, în mod obligatoriu, de personalul de pază și/sau de 

profesorul de serviciu,  monitorizați de aceștia pe parcursul vizitei, până la părăsirea incintei școlii. 

c) Vizitatorii au obligația să respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul 

în unitatea  de învățământ și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din școală. Se 

interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite, fără acordul conducerii unității de învăță-

mânt. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unității de învățământ a 

persoanei respective, de către paznici/organele abilitate și/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia 

în școală. 

(11) Este strict interzis accesul: 

a) persoanelor care  refuză să se legitimeze; 

b) vizitatorilor în ținute neadecvate (exemple: halat/capot/papuci, maiou, pantalon scurt etc.); 

c) persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influența băuturilor alcoolice, ale celor având comportament 

agresiv, precum și ale celor care au intenția vădită da a deranja ordinea și liniștea în instituția de învăță-

mânt. Vizitatorii școlii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, comportament civilizat, să nu manifeste 

agresivitate în limbaj, să nu aducă jigniri elevilor și/sau personalului școlii. 

d) vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor arme, obiecte contondente, băuturi alcoolice, substanțe 

toxice/pirotehnice/ lacrimogene/inflamabile/stupefiante, publicații cu caracter obscen/instigator. 

În cazul nerespectării regulilor mai sus-menționate ne rezervăm dreptul de a apela la nr. urgență 112 

sau Secția 6 Poliție. 



Art. 78 În situații precum starea de urgență/ starea de alertă/ epidemie/ pandemie se vor respecta regulile 

impuse de legislație și   nu este permis accesul în unitatea școlară a persoanelor străine, decât în cazuri speciale 

cu programare prealabilă, găsindu-se căi alternative de comunicare.  

 

CAPITOLUL X 

REGULI DE DISCIPLINA MUNCII SPECIALE ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE 

 

  În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care derularea cursurilor școlare/activităților didac-

tice specifice învățământului superior presupune interacțiunea directă între cadrul didactic și elev/student, este 

obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la 

aceste activități. 

Art. 79 Unitatea școlară are obligația să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în ceea ce privește: 

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 

c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ; 

d) organizarea programului de învățământ; 

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ; 

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsu-

rile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

h) asigurarea măsurilor pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat 

în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități. 

Art. 80 Conducerea școlii are în vedere următoarele aspecte: 

a) organizarea spațiilor - săli de clasă - astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea fizică de 1 metru 

între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată; 

b) stabilirea circuitelor funcționale; 

c) organizarea spațiilor de recreere; 

d) evaluarea necesarului de resurse umane; 

e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; 

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal. 

Art. 81 Conducerea școlii are obligația implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere 

a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare 

și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 82 Consiliul de administrație aprobă o procedură proprie, prin care se stabilesc modalitățile de desfășurare 

a activităților didactice în cadrul școlii, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, 

a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/de-

zinfecția unității/instituției de învățământ, cu respectarea criteriilor și a protocoalelor prevăzute în legislație. 

Art. 83 Este obligatorie purtarea măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, precum și pentru 

întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, igiena 

riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea con-

tactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor ce prezintă febră sau simptome carac-

teristice pentru infecția cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție. 

Art. 84 Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îm-

bolnăvirii includ: 

- Igiena riguroasă a mâinilor; 

- Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; 

- Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când 

se află în interiorul și exteriorul unității de învățământ; 

- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe par-

cursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 

- Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea 

distanței de 1 metru nu este posibilă; 

- În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței 

în clasă; 



- Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile de 

protecție împotriva infecției SARS-CoV-2; 

- Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri; 

- Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-

19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei; 

Art. 85 1) Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizi-

bile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire 

a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și 

ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, 

astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă 

vor fi așezate dozatoare/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția 

frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare 

(postere) privind măsurile de igienă/protecție. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita 

punctele de contact.  Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

b) Organizarea sălilor de clasă 

- Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică urmă-

toarele: 

- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea 

de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; 

- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); 

-- Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 

-- Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

- Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului 

doar în situații justificate. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

- Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile 

între ei pe toată perioada cursurilor; 

- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

- Este interzis schimbul de obiecte personale; 

- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație 

în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 

30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 

- Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu 

se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

- Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, 

cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ. 

- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. 

Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 

c) Organizarea grupurilor sanitare 

- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente 

în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice; 

- Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării 

în interiorul grupului sanitar); 

- Elevii se vor spăla pe mâini înainte și după ce merg la toaletă; 

- Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu 

apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. 

sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil); 

- Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe 

consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.); 

- Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent 

(conform Planului de curățenie și dezinfecție); 

- Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

d) Organizarea cancelariei 



- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: la intrarea în cancelarie; la 

preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

- Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane; 

e) Organizarea curții școlii 

- Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică; 

- Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor. 

2) Organizarea accesului în unitatea de învățământ 

- Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane de-

semnate din unitatea de învățământ; 

- Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, 

dispozitive de distanțiere, bariere etc.); 

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.); 

- Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul 

primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

- După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

- Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepți-

onale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. 

3) Organizarea programului școlar 

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea acordării pauzelor la intervale orare 

diferite astfel încât să se evite aglomerările la toalete, culoare, curtea interioară. 

b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor: 

- Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde 

este posibil; 

- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

- Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării 

fizice; 

- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.  

- Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre 

elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință 

personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

c) Organizarea activităților sportive: 

- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată 

doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

- Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort 

mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii 

nu este indicat; 

- Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își 

atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

- La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezin-

fectant pe bază de alcool; 

- Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

d) Monitorizarea prezenței: 

- La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Direcțiile 

de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor 

și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 

Art. 86 Măsuri de protecție în școală  în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2: 

Măsuri de protecție la nivel individual 

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

- imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; 

- înainte de pauza/pauzele de masă; 

- înainte și după utilizarea toaletei; 

- după tuse sau strănut; 

- ori de câte ori este necesar. 



b) Purtarea măștii de protecție 

- Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de 

clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află 

în interior și exterior); 

- Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial  și va fi purtată în sălile 

de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior 

și în exterior); 

- Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis. 

Art. 87 Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ 

Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), 

precum și de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conțină: 

- operațiunile și ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spă-

larea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a 

spațiului interior de  depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea 

dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clan-

țelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.); 

- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (de exemplu, produse de curățenie, produse biocide 

avizate pentru suprafețe etc.); 

- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune; 

- frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului: 

- în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau 

după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; 

- în cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după 

fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori; 

- pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar; 

- persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de 

afișare a monitorizării; 

- frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi, precum și asigurarea aerisirii 

în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat; 

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc 

scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). 

Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după îndepărtarea 

mănușilor și a măștii, se spală mâinile. 

Art. 88 Nerespectarea măsurilor de protecție individuale, a măsurilor de igienă, nepurtarea măștii de protecție 

în incinta unității școlare de către personalul școlii se sancționează conform legii. 

(1) Pentru un salariat al școlii care nu respecta obligația purtării măștii de protecție sau orice altă dispoziție 

legală obligatorie, se va purta inițial o  discuție cu salariatul respectiv, de către director. Dacă salariatul invocă 

aplicarea unei excepții de la purtarea măștii de protecție – de exemplu, o boală care afectează capacitatea de 

oxigenare, diagnosticată anterior sau nu, se va stabili o întrevedere cu medicul de medicina muncii, pentru ca 

acesta sa întreprindă verificările necesare în acest sens. Derogarea de la purtarea măștii de protecție se va 

obține prin medicul de medicina muncii și/sau medicul specialist, dacă într-adevăr se confirmă că salariatul 

are o boală ce îi afectează capacitatea de oxigenare a organismului. 

(2) Pentru acel salariat care refuză fără motiv întemeiat să poarte masca de protecție, se va  declanșa cer-

cetarea disciplinară, urmare a căreia se pot aplica diverse sancțiuni disciplinare, începând cu avertismentul 

scris și culminând cu concedierea salariatului, în cazul unor abateri repetate, insubordonare clară, rea-voință 

și sfidare a angajatorului și legiuitorului 

 

CAPITOLUL XI 

DOMENIILE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DI-

DACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR 

 

Art. 90 Activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar de către personalul didactic si didactic auxiliar, 

prezentata in raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fisei cadru de autoevaluare/evaluare, anexa a 

prezentei metodologii, ținându-se seama de următoarele domenii si criterii de performanta care trebuie înde-

plinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, in perioada pentru care se face evaluarea conform 



Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar – OMECTS 6143 / 2011 cu mo-

dificările și completările ulterioare. 

 (1) Pentru evaluarea personalului didactic se au in vedere următoarele domenii de evaluare si criterii de 

performanță: 

a) Domeniul Proiectarea activității, cu următoarele criterii de performanta: 

 (i) respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea 

acesteia la particularitățile grupei/clasei;  

(ii) implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;  

(iii) folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor - TIC în activitatea de proiectare didactică;  

(iv) proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile 

online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;  

(v) proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educa-

bililor, planul managerial al unității. 

b) Domeniul Realizarea activităților didactice, cu următoarele criterii de performanta: 

 (i) utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor 

specifice;  

(ii) utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților 

didactice, inclusiv utilizarea TIC;  

(iii) utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe 

platforme educaționale;  

(iv) diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților; 

 (v) organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extraș-

colar și în mediul online;  

(vi) formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de «a 

învăța să înveți»;  

(vii) organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de învață sa înveți”. 

(vii) organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat.  

c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învățării, cu următoarele criterii de performanta: 

 (i) asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare;  

(ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor;  

(iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;  

(iv) promovarea autoevaluării și interevaluării; 

 (v) evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;  

(vi) coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării învățării; 

 (vii) realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării 

și oferirea de feedback fiecărui elev. 

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanta: 

1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților in 

conformitate cu particularitățile clasei de elevi; 

2. Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situațiilor conflictuale; 

3. Cunoașterea, consilierea si tratarea diferențiată a elevilor; 

4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica. 

e) Domeniul Managementul carierei si al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanta: 

1. Participarea si valorificarea competentelor științifice, metodice dobândite prin participarea la programele 

de formare/perfecționare; 

2. Implicarea in organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil; 

3. Realizarea/actualizarea portofoliului si dosarului personal; 

4. Dezvoltarea capacitații de comunicare si relaționare in interiorul si in afara unității (cu elevii, personalul 

scolii, echipa manageriala si in cadrul comunității); 

5. Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, ținută, respect, comportament), respectarea si promovarea 

deontologiei profesionale. 

f) Domeniul Contribuția la dezvoltarea instituțională si promovarea unității școlare, cu următoarele criterii 

de performanta: 

 (i) dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;  

(ii) promovarea ofertei educaționale;  



(iii) promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olim-

piade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar 

și în mediul online;  

(iv) realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a bullying-ului în 

mediul școlar și/sau în mediul online; 

(v) respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor 

și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum 

și a sarcinilor suplimentare;  

(vi) implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației; 

(vii) promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul teh-

nologiei.  

g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanță:  

(i) manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);  

(ii) respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice). 

(2) Pentru personalul didactic auxiliar se au in vedere domenii de evaluare si criterii de performanta specifice 

categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor metodologiei – OMECTS nr. 6143/01.11.2011, cu modi-

ficările și completările ulterioare. 

(3) Pentru evaluarea personalului nedidactic se au in vedere prevederile  OMECTS nr. 3860/ 10.03.2011, cu 

modificările ulterioare, prin stabilirea criteriilor de evaluare la nivelul unității de învățământ, aprobate in CA. 

Art.91 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația sa își completeze fisa de autoevaluare a activității 

desfășurate si sa o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activității,  la secretariatul unității de învă-

țământ. În situații excepționale, calendarul de evaluare, fișele postului și fișele de autoevaluare/evaluare ope-

raționalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului școlar. 

(2) Fisele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice / didactice auxiliare se validează in consiliul profe-

soral al unității de învățământ. La solicitarea Comisiilor metodice/compartimentelor funcționale sau a Consi-

liului de Administrație, daca este cazul, cadrele didactice/ didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de 

autoevaluare,  documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitățile care 

nu s-au desfășurat in școală si nu exista, ca obligație, la  portofoliul personal. Model fișă de autoevaluare în 

anexa 2. 

(3) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează in cadrul ședințelor de comisie metodica, pe speciali-

tăți/arii curriculare. 

(4) Evaluarea activității personalului didactic auxiliar se realizează in cadrul ședințelor/ compartimentelor 

funcționale in care acestea își desfășoară activitatea. 

(5) Fiecare comisie metodica/compartiment completează rubrica de evaluare menționată in fisa de autoevalu-

are/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (in baza procesului verbal încheiat) si înaintează 

fisele si procesul verbal din cadrul ședinței  Consiliului de Administrație. 

(6) La solicitarea directorului unității de învățământ  se întrunește Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fisei cadru de evaluare a personalului di-

dactic/didactic auxiliar. Consiliul de Administrație evaluează activitatea pe baza fiselor de autoevaluare/eva-

luare si acorda propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finala se face in prezenta cadrului didactic/didactic 

auxiliar in cauza care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administrație acordarea puncta-

jului la autoevaluare. Consiliul de Administrație completează fisa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/di-

dactic auxiliar si  stabilește punctajul final de evaluare. 

(7) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, in condițiile prezentei metodologii,  este: 

- de la 100 pana la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 

- de la 84,99 pana la 71 de puncte, calificativul Bine; 

- de la 70,99 pana la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 

(8) In baza punctajului final acordat,  Consiliul de Administrație  stabilește calificativul anual pentru fiecare 

angajat in parte. Hotărârea Consiliului de Administrație privind punctajul final si calificativul anual al cadrelor 

didactice/didactice auxiliare se adopta conform prevederilor Art. 93 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

(9) Calificativul anual si punctajul corespunzător acordate de către Consiliului de Administrație sunt aduse  la 

cunoștință fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar in mod direct, daca acesta este prezent la ședința Consiliului 

de Administrație. Hotărârea consiliului de administrație cu punctajul si calificativul acordat va fi comunicata, 



in termen de 3 zile, prin secretariatul unității de învățământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente 

pentru evaluarea finala la ședința Consiliului de Administrație. 

Înregistrarea si rezolvarea contestațiilor 

Art. 92 a) Cadrele didactice/didactice auxiliare nedidactice au drept de contestație asupra punctajului/califi-

cativului acordat de Consiliul de Administrație, in conformitate. 

(b) Toate contestațiile se înregistrează la secretariatul unității de învățământ in  2 zile lucrătoare de la  expirarea 

termenului  final de acordare si comunicare a calificativului. 

c) Comisia de soluționare a contestațiilor este numita prin decizia directorului si este formata din 3-5 membri 

– cadre didactice din unitatea de învățământ recunoscute pentru profesionalism si probitate morala, alese de 

Consiliul Profesoral – cu 2/3 din voturile valabil exprimate. 

d) Din comisie nu pot sa facă parte persoanele care au depus contestație sau care au realizat evaluarea in 

Consiliul de Administrație. Contestațiile înregistrate in termen legal se soluționează de către comisia de solu-

ționare a contestațiilor, menționată mai sus,  in cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depu-

nere. Hotărârea comisiei de contestații este definitiva si poate fi contestata la instanța competenta. 

e) La solicitarea persoanei care a contestat punctajul si/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de con-

testații participa si reprezentantul organizației  sindicale din unitatea de învățământ, in calitate de observator, 

care are drept de acces la toate documentele si poate solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor 

observații. 

 

CAPITOLUL XII 

ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE 

Art. 93 Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca – inclusiv cu conduita la locul de muncă – ce 

constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție sau din culpă de către un salariat, prin care acesta a 

încălcat normele legale, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul Intern, alte reglementări 

interne ale unității, Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă, ordinele sau dispozițiile 

legale ale conducătorilor ierarhici. Pentru personalul didactic de predare și personalul didactic de conducere, 

abaterea disciplinară este definită conform Legii Educației Naționale Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Art.94 Constituie abatere disciplinară și se sancționează după criteriile și procedura stabilite de legislația în 

vigoare și Regulamentului Intern al Școlii Gimnaziale nr 24, următoarele fapte:  

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu menționate în fișa postului; 

b) nerespectarea valorilor, principilor și normelor de conduită prevăzute în Codul-cadru de etică al persona-

lului didactic din învățământul preuniversitar aprobat prin OMEN Nr. 4831/2018;  

c) nerespectarea disciplinei muncii, a prevederilor cuprinse în prezentul regulament și în contractul  indivi-

dual de muncă; 

d) încălcarea normelor de moralitate, care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a 

elevilor, precum și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

e) încălcarea normelor de comportare la locul de muncă care dăunează interesului învățământului și presti-

giului unității școlare; 

f) nerespectarea notelor/ordinelor de serviciu emise de directorul școlii și a hotărârilor organelor colective 

de conducere ale Școlii Gimnaziale nr. 24 din București; 

g) efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor activități care nu au legătură cu obligațiile de serviciu; 

h) absențele nemotivate de la serviciu și de la Consiliul Profesoral; 

i) întârzierea nejustificată la programul de lucru; 

j) părăsirea nemotivată a locului de munca în interes personal; 

k) falsificarea de acte, documente școlare privind diversele evidente; 

l) scoaterea unor bunuri materiale sau documente din instituție, fără formele legale; 

m) executarea unor lucrări străine de interesele instituției in timpul programului de lucru; 

n) divulgarea către persoane din afara instituției a unor date privind activitatea Școlii Gimnaziale nr. 24 din 

București, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale salariaților, fără acordul acestora; 

o) desfășurarea de activități ca salariați,  administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau 

juridice, in timpul programului de lucru; 

p) primirea de la cetățeni sau salariați a unor sume de bani sau altor foloase pentru activitățile prestate in 

timpul orelor  de serviciu; 

q) fumatul în spațiul școlar (interiorul și curtea școlii); 



r) actele de violenta provocate de salariat sau la care acesta participa; 

s) violența fizică și de limbaj a salariatului; 

t) consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru; 

u) hărțuirea sexuală; 

v) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unității, fără forme legale, înstrăinarea acestora sau 

utilizarea lor în scopuri personale;  

w) traficul de influență;  

x) abuzul de drept;  

y) colectarea de fonduri bănești (indiferent sub ce formă) de la elevi și părinți; 

z) nerespectarea reglementărilor prevăzute în Ordinul comun Ministerul Educației (nr. 5.196/3.09.2021) și 

Ministerul Sănătății (nr. 1.756/3.09.2021); 

Art. 95 (1) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaților în raport cu gravitatea faptelor săvârșite 

sunt:  

A. Pentru personalul didactic, personalul didactic de conducere și didactic auxiliar:  

a) observație scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de baza cu până la 15% pe o perioada de 1 – 6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei 

funcții didactice sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, îndrumare și control;  

e) destituirea din funcția de conducere;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

B. Pentru personalul nedidactic: 

a) avertismentul scris;  

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile.  

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1–3 luni cu 5–10%. 

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1 – 3 luni cu 

5 – 10%;  

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

(2) Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare este cea prevăzută de legislația în vigoare, respectiv Codul 

muncii și Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  

 (3) Cercetarea presupuselor abateri disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și nedidactic se efec-

tuează de o comisie desemnată de Consiliul de Administrație, constituită din 3-5 persoane cu funcția cel puțin 

egală cu a celui cercetat, dintre care una este reprezentantul organizației sindicale/ reprezentantul salariaților. 

 

CAPITOLUL XIII 

PROCEDURA CERCETARE DISCIPLINARĂ 

Art. 96. În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de către 

membrii comisiei de cercetare, cu minimum 48 ore înainte, precizând-se obiectul, data, ora și  locul întreve-

derii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dis-

pună sancționarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile. În cursul cercetării  disciplinare prealabile  

salariatul are dreptul sa formuleze si sa susțină toate apărările in favoarea sa si sa ofere persoanelor împuter-

nicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare. Comisia de cercetare 

va întocmi un raport care va fi prezentat Consiliului de administrație, in vederea stabilirii sancțiunii aplicabile. 

O copie a raportului va fi înmânată salariatului cercetat. 

Art. 97 În baza hotărârii Consiliului de Administrație, directorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare  

printr-o decizie emisă in formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință  

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

Art. 98 Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsura, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusa 

mai înainte de efectuarea  unei cercetări disciplinare prealabile. Pentru aceeași abatere disciplinara  se poate 

aplica numai o singura sancțiune. 

Art. 99 Decizia de sancționare va cuprinde in mod obligatoriu, următoarele: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 

b) precizarea  prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca apli-

cabil, care au fost încălcate de salariat; 



c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în  timpul cercetării disciplinare prea-

labile sau motivele pentru care, in condițiile prevăzute  la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; 

d) temeiul de drept in baza căruia sancțiunea disciplinara  se aplica; 

e)  termenul in care sancțiunea poate fi contestata; 

t) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata. 

Art. 100 Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si 

produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătura de primire, 

ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicata de acesta. 

Art. 101 Decizia de sancționare  poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

CAPITOLUL XIV 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU PETITIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIATILOR 

Art. 102 

(1)Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unității, in scris, cu privire la orice aspect care rezulta din 

executarea contractului individual de munca. 

(2)Petițiile salariaților se depun la Secretariat, funcționarul acesteia având obligația de a înregistra documen-

tul prezentat de salariat, fără a avea dreptul de a interveni asupra conținutului documentului sau de a refuza 

înregistrarea, si de a-i comunica salariatului numărul si data înregistrării. 

(3)Petițiile care nu sunt înregistrate la secretariat sau care nu conțin in cadrul lor datele de identificare ale 

petenților si nu sunt semnate in original nu sunt considerate valide si nu se iau in considerare, fiind clasate. 

Art. 103 

(1)Unitatea va comunica petentului răspunsul, in scris, in termenul general prevăzut de legislația in vigoare, 

dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării. Fapta salariatului care se face vinovat de 

depășirea termenului de răspuns dispus de conducerea unității este considerata abatere disciplinara cu toate 

consecințele care decurg din prezentul regulament intern si legislația aplicabila. 

(2) Conducerea unității poate dispune declanșarea unei cercetări interne sau sa solicite salariatului lămuriri 

suplimentare, fără ca aceasta sa determine o amânare corespunzătoare a termenului de răspuns. 

Art. 104  

(1)Salariatul are dreptul de a se adresa instituțiilor abilitate ale statului, in scris, cu privire la aspecte care 

rezulta din executarea contractului individual de munca sau la instituțiile indicate de unitate in răspunsul sau 

la petiție si înlăuntrul termenului stabilit de contestație, care nu poate depăși 30 de zile calendaristice. Unitatea 

nu este responsabila de nerespectarea termenelor sau de necunoașterea procedurilor legale de către salariat, 

aceasta determinând pierderea termenelor de sesizare ale Instituțiilor abilitate ale statului indicate de unitate 

in răspunsul sau. 

(2)Unitatea nu va proceda la sancționarea salariatului care s-a adresat conducerii acesteia si/sau Instituțiilor 

abilitate ale statului, cu excepția situațiilor in care fapta acestuia este considerata abatere disciplinara - abuz 

de drept - cu toate consecințele care decurg din prezentul Regulament Intern. 

Art. 105- Petițiile dovedite ca fondate atrag după ele protejarea instituțională – administrativa a autorilor lor 

de orice masuri punitive, indiferent de persoana sau structura pe care conținutul lor au vizat-o. 

Art. 106  (1) Petițiile dovedite ca nefondate, care prin conținutul lor, afectează prestigiul unității sau al unui 

membru / membrii ai comunității instituționale sunt calificate ca abuz de drept. 

(2) Se considera, de asemenea, abuz de drept depunerea repetata – de mai mult de doua ori – de către una si 

aceeași persoana, de petiții dovedite ca nefondate. 

Art. 107- Abuzul de drept este considerat in unitate abatere disciplinara si se sancționează cu desfacerea dis-

ciplinara a contractului de munca. 

 

CAPITOLUL XV 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 108. (1) Prezentul Regulament de ordine interioară are la baza prevederile legislației in vigoare. 

(2) Regulamentul se completează cu dispozițiile cuprinse în Codul muncii și în celelalte acte normative în 

vigoare. 

Art. 109. Regulamentul intră în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui. La aceeași dată, se abrogă 

anteriorul Regulament. 



Art. 110. (1) Regulamentul de ordine interioară poate fi modificat atunci când apar acte normative noi privi-

toare la organizarea și disciplina muncii, sau ori de câte ori interesele Angajatorului o impun. 

(2)Daca modificările sunt substanțiale, ROI va fi revizuit, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Art. 111. Conducerea școlii va disemina prezentul Regulamentul intern în Consiliul Profesoral de la începutul 

anului școlar și îl va face public pe site-ul instituției de învățământ. 

 


