
1 
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Regulament intern 
 

2019-2020 
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CAPITOLUL I - DOMENIUL DE APLICARE 

 

Art. 1 

 

(1) În scopul stabilirii la nivelul unității a regulilor privind protecția, igiena și securitatea în 

muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a 

cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina 

muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a 

dispozițiilor legale sau contractuale specifice, 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 ulterioare, se emite următorul Regulament 

intern (RI). 

 

(2) Definiții: 

 

Discriminare directă -  situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii 

de sex, decât este, a fost sau va fi tartată altă persoană într-o situație comparabilă. 

Discriminare indirectă – situația în care o dispoyiție, un criteriu sau o practică, aparent 

neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex, în raport de persoanele de alt 

sex, cu excepția cayului în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este 

justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atungere a acestui scop sunt 

corespunzătoare și necesare. 
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Hărțuire-  situație în care se manifestă un comportament nedorit legat de sexul persoanei, 

având ca obiect sau ca efect leyarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de 

intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. 

 

Hărțuire sexuală- situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, 

exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei 

persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. 

 

Acțiuni pozitive- acele acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera 

realizarea în fapt a egalității de șanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni 

de discriminare. 

 

Munca de valoare egală – activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași 

indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe 

și deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de 

efort intelectual și/sau fizic 

 

Discriminare multiplă orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de 

discriminare 

 

Evaluarea salariaților – procesul prin care se apreciează nivelul de dezvoltare profesională a 

acestora 

 

Protecția maternității- protecția sănătății și/sau a securității salariatelor gravide și/sau mame 

la locurile lor de muncă 

 

 

(2) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României 

din 1991, ale Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Regulamentului de organizare si functionare a unităților din învățământul preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr. 5.079 din 2016, ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector 

de activitate învățământ preuniversitar, înregistrat la MEN cu nr.8347 din 20.02.2017, precum 

şi ale Codului Muncii /2003 actualizat. 

 

(3) Regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la: 

 

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii; 

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 
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d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 

h) modalități de aplicare a alotor dipoziții legale sau contractuale specifice; 

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

 

 (4) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija directorului şi îşi produce 

efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. Obligaţia de informare a 

salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de director. 

  

(5) Modul de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se 

realizează prin: afișarea în cancelarie, prezentare în cadrul Consiliului profesoral, transmiterea 

către fiecare salariat prin emailul personal.  

 

(6) Regulamentul intern se afişează, pe tot parcursul anului școlar, în cancelarie și este postat 

pe site-ul școlii. 

 

(7) Orice salariat interesat poate sesiza directorul școlii cu privire la dispoziţiile 

regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

 

(8) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în RI este de competența instanțelor 

judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 zile de la data comunicării de către angajator 

a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin.(7). 

 

 

Art. 2 

 

(1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul RI se aplică tuturor categoriilor de salariați din școală, 

indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de 

funcția pe care o ocupă, precum și celor care lucreayă în cadrul unității pe bază de detașare sau 

delegare. 

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

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

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

individuale de muncă. 

(4) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:   

   a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;   

   b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;   

   c) dreptul la concediu de odihnă anual;   
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   d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;   

   e) dreptul la demnitate în muncă;   

   f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;   

   g) dreptul la acces la formarea profesională;   

   h) dreptul la informare şi consultare;   

   i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă;   

   j) dreptul la protecţie în caz de concediere;   

   k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;   

   l) dreptul de a participa la acţiuni colective;   

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

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

  

   (5) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:   

   a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului;   

   b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;   

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

de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;   

   d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;   

   e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;   

   f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;   

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

  

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

   a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;   

   b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;   

   c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;   

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

   e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;   

   f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora.  

  

   (7) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:   

 

   a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă;   

   b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;   
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   c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă;   

   d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 

activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul 

colectiv de muncă aplicabil;   

   e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa 

deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;   

   f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 

vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;   

   g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege;   

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

   i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.   

 

 

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

prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea 

acestor drepturi este lovită de nulitate. 

(9) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și salariații se vor informa și se 

vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Activitatea 

fiecărui lucrător se desfășoară cu respectarea cu strictețe a  fișei postului, inclusiv anexele 

acesteia, acordând maximă importanță obligațiilor legate de respectarea normelor SSM. 

(10) Cunoșterea și respectarea RI este obligatorie pentru toate categoriile de personal din 

unitate. 

 

 

 

CAPITOLUL II -  PRINCIPII FUNDAMENTALE 

 

Art. 3 

 

 (1) În cadrul relaţiilor de muncă din cadrul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău 

funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. 

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

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

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

apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 

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

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca 
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scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

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

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

 

 

CAPITOLUL III – PERSONALUL ȘCOLII . CONTRACTUL INDIVIDUAL DE 

MUNCĂ 

 

Art.4  

 

  (1) Personalul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Bacău este format din personal didactic, 

care poate fi didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal 

nedidactic.   

   (2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic se face prin concurs/examen conform 

normelor specifice.   

 (2.1.) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu 

necesităţile unității. 

(2.2.) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au 

prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen. 

(2.3.) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc 

prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

(2.4). În conformitate cu legislația aplicabilă, Consiliul de administrație al școlii poate stabili 

condiții specifice pentru candidații la posturi scoase de școală la concurs. 

 

Art.5.  

(1) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic se realizează 

prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ cu personalitate 

juridică, prin reprezentantul său legal.   

(2) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă 

scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă 

scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 

contractului. 

(3) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. 

(4) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un 

exemplar din contractul individual de muncă și din fișa postului, informând astfel cu privire la 

conținutul acestora.  

(5) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la 

cel puţin următoarele elemente:   
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   a) identitatea părţilor;   

   b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să 

muncească în diverse locuri;   

   c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;   

   d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte 

normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;   

   e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 

angajatorului;   

   f) riscurile specifice postului;   

   g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;   

   h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă 

temporară, durata acestora;   

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

   j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;   

   k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi 

periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;   

   l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;   

   m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale 

salariatului;   

   n) durata perioadei de probă.   

 

(6) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. 

(7) Absentele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. 

(8) Fac excepție de la prevederile alin. (7) concediile pentru formare profesionala fără plată. 

 

Art.6. 

 

   (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, 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) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi sancţiunile 

aplicabile angajatorului în 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)  Pentru domeniul educațional, certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele 

situaţii:   

   a) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale 

diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din 

contractele colective de muncă.   

 



8 

 

 

Art.7 

 

(1) Directorul școlii poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la 

foştii săi angajatori. Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care 

solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât 

acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale,  

cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă 

a celui în cauză.  

(2) Îndeplinirea sarcinilor de serviciu este obligatorie, refuzul de a îndeplini sarcinilor asumate 

prin fișa postului constituind abatare. 

 

Art.8 

 

(1) Orice modificare a uneia din clauzele generale în timpul executării contractului individual 

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

de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este 

prevăzută în mod expres de lege. 

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

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

elemente:   

   a) durata contractului;   

   b) locul muncii;   

   c) felul muncii;   

   d) condiţiile de muncă;   

   e) salariul;   

   f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.  

 

Art.9 

 

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. Suspendarea contractului individual de 

muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de 

natură salarială de către angajator.   

(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 

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

calitatea sa de salariat.   

(3) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de 

încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.   

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au 

legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, 

cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.   
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   Art. 10 

 

 Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:   

   a) concediu de maternitate;   

   b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;   

   c) carantină;   

   d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;   

   e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;   

   f) forţă majoră;   

   g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură 

penală;   

   h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 

avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual 

de muncă încetează de drept;   

   i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.   

 

 

   Art. 11 

 

 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii:   

   a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;   

   b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;   

   c) concediu paternal;   

   d) concediu pentru formare profesională;   

   e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului;   

   f) participarea la grevă.   

   g) concediu de acomodare.   

   (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale 

salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 

individual de muncă. 

 

   Art. 12. 

 

  Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 

următoarele situaţii:   

   a) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a 

fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătoreşti;   

act:90464%200
act:90464%200
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  b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;   

   c) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, 

măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au 

fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în 

care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea 

contractului de muncă;   

   d) pe durata detaşării;   

   e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.   

   (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 

salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 

fost lipsit pe perioada suspendării contractului.   

 

 

Art.13 

 

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:   

   a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa 

conform legii;   

   b) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub 

interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;   

   c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 

invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de 

vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale 

asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;   

   d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la 

care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 

definitivă;   

   e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti de reintegrare;   

   f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;   

   g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 

autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;   

   h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă 

ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care 

s-a dispus interdicţia;   

act:135858%200


11 

 

   i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 

determinată;   

   j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 

cuprinsă între 15 şi 16 ani.   

   (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a 

contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea 

acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile 

respective în termen de 5 zile lucrătoare.   

 

   Art. 15 

 

  (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a 

contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.   

   (2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.   

   (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară 

a condiţiilor impuse de lege.   

   (4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau 

obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor 

colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau 

convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.   

   (5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are 

dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de 

serviciu.   

   (6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 

acordul părţilor.   

   (7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.   

 

 

   Art. 16 

 

  (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 

angajatorului.   

   (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru 

motive care nu ţin de persoana salariatului.   

 

   Art. 17 

 

  Este interzisă concedierea salariaţilor:   
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   a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 

rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;   

   b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 

   

   Art. 18 

 

    (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:   

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

legii;   

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

   c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;   

   d) pe durata concediului de maternitate;   

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

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;   

   f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;   

   g) pe durata efectuării concediului de odihnă.   

     

 

   Art. 19 

 

   Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 

în următoarele situaţii:   

   a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;   

   b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă 

mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;   

   c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească 

atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;   

   d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat.   

 

 

 

 

 

act:135858%200


13 

 

   Art. 20 

 

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 19 lit. b) 

-d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.   

   (2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 19 lit. a), 

angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252 

din Codul muncii.   

   (3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în 

fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la 

instanţa judecătorească la care se contestă.   

 

   Art. 21 

  

 (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile 

de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării 

disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.   

   (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 19 lit. d) poate fi dispusă numai 

după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.   

 

   Art. 22 

 

  (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 19 lit. c) şi d), 

precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 

alin. (1) lit. e) din Codul muncii, angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte 

locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu 

capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.   

   (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), 

acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în 

vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, 

capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.   

   (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 

angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu 

privire la noul loc de muncă oferit.   

   (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. 

(3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă 

conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.   
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   (5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 19 lit. c) salariatul beneficiază de o 

compensaţie, în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul 

individual de muncă, după caz.   

 

 

   Art. 23 

 

  (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea 

contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de 

salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.   

   (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.   

    

Art. 24  

 

 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau 

colectivă.   

 

 

Art. 25 

 

    (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din școală sunt 

cele reglementate de legislaţia în vigoare.   

   (2) Personalul Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău trebuie să îndeplinească condiţiile de 

studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.   

   (3) Personalul Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău trebuie să aibă o ţinută morală 

demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie 

decentă şi un comportament responsabil.   

   (4) Personalului Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău îi este interzis să desfăşoare acţiuni 

de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.   

   (5) Personalului Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.   

   (6) Personalul Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău are obligaţia de a veghea la siguranţa 

elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a 

activităţilor extracurriculare/extraşcolare.   

   (7) Personalul Școlii Gimnaziale “Miron Costin”Bacău are obligaţia să sesizeze, după caz, 

instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, 

inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.   
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Art. 26 

 

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă 

se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de 

execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.   

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează 

exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de 30 de zile calendaristice. 

(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta 

exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi 

necesară motivarea acesteia.  

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate 

obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 

regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.  

 (5) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură 

perioadă de probă. 

(6) Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru 

acelaşi post este de maximum 12 luni.  

 

Art.27 

 

(1)  Directorul școlii are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor. 

(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil, din grija 

responsabilului cu managementul resurselor umane din școală, la autoritatea publică 

competentă din Bacău, potrivit legii. 

(3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului 

teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor 

salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 

România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi 

cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, 

perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă. 

(4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la sediul școlii, urmând să fie pus la 

dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii. 

(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un 

document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea 

în muncă, în meserie şi în specialitate, în baza unei cereri a solicitantului, în termen de 30 de 

zile de la înregistrarea cererii. 
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   Art. 28 

 

 (1) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele 

de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.   

   (2) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de 

către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii 

de învăţământ.   

 

 

 

 Art. 29 

 

(1) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de 

învăţământ.   

(2) La nivelul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Bacău funcţionează următoarele 

compartimente de specialitate (unități de muncă): secretariat, financiar-contabil, administrativ, 

sistemul informatic, curriculum - activitate didactică și consiliere școlară, activități educative 

și activitățile cu biblioteca, servicii medicale.   

(3)  Numărul şi tipologia compartimentelor se stabilesc prin decizie a directorului. 

 

 

Art.30 

 

(1) Personalul didactic îşi va rezolva sarcinile profesionale cu răspundere, cu implicare, va 

interpreta  constructiv  eventualele  observaţii  făcute  de conducerea  şcolii  (de  ex.,  în  cazul 

întârzierii la  ore,  în cazul  neefectuării  serviciului pe şcoală),  ci nu le va considera un  afront 

personal, ținând cont de acestea. 

(2) Evaluarea personalului didactic și didactic-auxiliar se face conform legislaţiei în vigoare 

(Ordin MEN 6143/2011), în baza unei proceduri operaționale aprobate de Consiliul de 

administrație. Domeniile supuse evaluării sunt: proiectarea activității, realizarea activităților 

didactice, evaluarea rezultatelor învățării, managementul clasei de elevi, managementul 

carierei și al dezvoltării profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea 

imaginii unităţii şcolare, conduita profesională. 

(3) Criteriile de evaluare a activității personalului nedidactic sunt următoarele: cunoștințe și 

experiență, complexitate, creativitate și diversitatea activităților profesionale desfășurate, 

comunicare, atitudine, relaționare cu ceilalți, competență în realizarea sarcinilor primite, 

promptitudine și inițiativă în realizarea sarcinilor de lucru, sprijin acordat colegilor, echipei 
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manageriale în rezolvarea situațiilor curente ivite și a celor de urgență, asigurarea siguranței 

copiilor și a personalului în timpul și după realizarea sarcinilor, timpul de realizare. 

(4) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică 

a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.   

 

 

Art.31  

 

Personalul responsabil cu instruirea și educația, cadrele didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Miron Costin” Bacău trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori și principii: 

a) imparțialitate, independență și obiectivitate; 

b) responsabilitate morală, socială și proefsională; 

c) integritate morală și profesională; 

d) confidențialitate; 

e) activitate în interesul public; 

f) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului; 

g) respectarea autonomiei personale; 

h) onestitate și corectitudine intelectuală; 

i) respect și toleranță; 

j) autoexigență în exercitarea profesiei; 

k) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 

l) implicarea în democratizarea societății, în creșterea calității activității didactice și a 

prestigiului Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău; 

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate; 

 

Art.32 

 

În vederea asigurării unui învățământ de calitate, în relațiile cu elevii, cadrele didactice au 

obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere: 

 

(1) Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor prin: 

a) supravegherea permanentă a acestora pe parcursul activităților în școală cât și în cadrul 

celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării securității depline a 

tuturor celor implicați în aceste acțiuni; 

b) interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; 

c) asigurarea protecției fiecărui elev prin denunțarea formelor de violență fizică exercitate 

asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a elevilor, 

în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare; 
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d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual; 

e) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale; 

 

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute 

de documentele școlare naționale oficiale. 

 

(3) Respectarea principiilor docimologice. 

 

(4) Interzicerea oricăror activități care generează corupție: 

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii; 

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri de la părinți; 

c) traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare; 

d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru 

protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de 

evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare, etc.); 

e) interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale; 

 

(5) Interzicerea participării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios, 

organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația 

elevilor, în cadrul Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” sau în afara acestora. 

 

(6) Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de 

șanse și promovarea principiilor educației inclusive. 

 

(7) Respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev. 

 

 

Art.33 

 

În relația cu părinții/tutorii legali, cadrele didactice vor respecta și aplica următoarele 

norme de conduită: 

a) acordarea de consultanță părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea 

rolului parental; 

b) stabilirea unei relații de încredere mutuală, a unei comunicări deschise și accesibile; 

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/tutori 

legali; 

d) informarea părinților/tutorilor legali despre toate aspectele activității elevilor prin furnizarea 

explicațiilor necesare înțelegerii și aprecierii conținutului serviciilor educative; 

e) informarea părinților/tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând tendințele de 

prezentare parțială sau cu tentă subiectivă; 
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f) respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate individuală și 

familială; 

g) personalul didactic nu vor impune, în relația cu părinții/tutorii legali, dobândirea /primirea 

de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite; 

h) consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a 

copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al 

copilului. 

 

Art.34 

 

Cadrele didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău vor respecta și vor 

aplica următoarele norme de conduită colegială: 

a) relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție 

loială, interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului; 

b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând 

convingerile politice și religioase; 

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în 

relațiile cu ceilalți colegi; 

d) se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează 

să fie în process de evaluare, angajare sau promovare; 

e) în evaluarea competenței profesionale se vor utilize criteria care au în vedere performanța și 

rezultatele profesionale; 

f) încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standard 

superioare de calitate în activitatea didactică; 

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze 

imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția 

situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia 

de disciplină, etc.) 

h) întreaga activitate a cadrelor didactice trebuie să permită accesul la informațiile care 

interesează pe toți membrii comunității școlare, posibilii candidați, instituțiile cu care entitatea 

colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare corectă și facilitarea egalității de 

șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la resursele școlare și ale sistemului de 

învățământ; 

i) reacția publică- prin drept la replică, discurs public, întrunire, atunci când o anumită situație 

creată de către membrii comunității educaționale sau de către oricine altcineva din afara 

acesteia afectează imaginea unității. 

 

Art.35 

 



20 

 

Directorul și directorul adjunct vor respecta și aplica următoarele norme de conduită 

managerială: 

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 

b) promovarea standardelor profesionale și morale specifice; 

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice; 

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului; 

e) selectarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar de calitate, conform 

legislației în vigoare; 

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau legitimă, din perspectiva funcției 

deținute; 

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității; 

h) interzicerea oricărei forme de hărțuire a personalului didactic, indiferent de statutul și 

funcția persoanei hărțuite; 

i) exercitarea atribuțiilor ierarhic-superioare din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, 

îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective. 

 

Art.36 

 

În exercitarea activităților didactice (școlare și extrașcolare), membrilor personalului didactic 

le sunt interzise: 

a) consumul de substanțe psihotrope sau alcool; 

b) organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc; 

c) folosirea dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de 

beneficii financiare personale; 

d) distrugerea intenționată a dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ; 

e) distribuirea materialelor pornografice; 

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 

g) organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea elevilor sau a altor 

persoane aflate în incinta unității. 

h) solicitarea elevilor pentru îndeplinirea de sarcini în interesul personal al cadrelor didactice; 

 

 

Art.37 

 

În relația cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, cadrele didactice vor respecta 

și aplica următoarele norme de conduită: 

a) colaborarea și parteneriatul cu instituțiile/reprezentanții comunității locale vor avea în 

vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de 

calitate; 
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b) colaborarea și parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale ce au ca obiect de 

activitate educația vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor 

servicii educaționale de calitate; 

c) responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în 

protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecție a copilului impun 

acest lucru; 

d) parteneriatele cu agenții economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în 

scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate; 

e) în realizarea colaborării și a parteneriatelor cu instituțiile/reprezentanții comunității locale, 

ONG-urile și agenții economici nu se vor angaja activități care să conducă la prozelitism 

religios și partizanat politic, acțiuni care pun în pericol integritatea fizică și morală a elevilor 

sau care permit exploatarea prin muncă a acestora. 

 

 

  

CAPITOLUL IV- REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA 

MUNCII ÎN CADRUL UNITĂȚII 

 

 

Art.38 

 

(1) În cadrul propriilor responsabilităţi directorul unității a luat măsurile necesare pentru 

protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a 

riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a 

organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.   

   (2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se ţine seama de 

următoarele principii generale de prevenire:   

   a) evitarea riscurilor;   

   b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;   

   c) combaterea riscurilor la sursă;   

   d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi 

alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu 

precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora 

asupra sănătăţii;   

   e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;   

   f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

puţin periculos;   

   g) planificarea prevenirii;   

   h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie 

individuală;   
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   i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

 

 

Art.39 

 

(1) La nivelul unității a fost constituit comitetul de securitate și sănătate în muncă, conform 

prevederilor legale,  deoarece unitatea are peste 50 de salariaţi. 

 

(2) Comitetul de securitate și sănătate în muncă este constituit din următorii membri: 

 

a) președinte - director; 

b)  2 membri salariați, reprezentanți ai lucrătorilor, aleși de către Consiliul profesoral; 

d) medicul de medicină a muncii 

e) secretar – responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă la nivelul unității 

 

(3) Comitetul de securitate și sănătate în muncă funcționează în baza regulamentului de 

funcționare propriu. 

 

(4) Directorul are obligația să asigure întrunirea Comitetului de securitate și sănătate în 

muncă cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar. 

 

(5) Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilită de catre președinte și secretar, cu consultarea 

reprezentanților lucrătorilor, și este transmiăa membrilor comitetului de securitate și sănătate 

în munca, inspectoratului teritorial de munca cu cel puțin 5 zile inaintea datei stabilite pentru 

întrunirea comitetului. 

 

(6) Secretarul comitetului de securitate și sanatate în muncă convoacă în scris membrii 

comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data și ora stabilite. 

 

(7) La fiecare întrunire, secretarul comitetului de securitate și sănătate în munca încheie un 

proces-verbal care va fi semnat de către toți membrii comitetului. 

 

(8) Comitetul de securitate și sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin 

jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

 

(9) Comitetul de securitate și sănătate în muncă convine cu votul a cel puțin două treimi din 

numărul membrilor prezenți. 

 

(10) Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă va afișa la loc vizibil copii ale 

procesului-verbal încheiat. 
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(11) Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă transmite inspectoratului 

teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal 

încheiat. 

 

(12) Comitetul de securitate și sănătate în muncă are următoarele atribuții: 

 

a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de 

prevenire și protecție;  

b) urmarește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii 

condițiilor de muncă; 

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand în considerare 

consecințele asupra securității și sănătății salariaților și face propuneri în situația constatării 

anumitor deficiențe; 

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecție colectivă și individuală; 

e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor 

sensibile la riscuri specifice; 

f) analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își 

îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate; 

g) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și 

sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de munca și inspectorii sanitari; 

h) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca și a 

îmbolnavirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune 

introducerea acestora în planul de prevenire și protecție; 

i) analizează cauzele producerii  accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale și 

evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în 

urma cercetarii; 

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și 

face un raport scris privind constatările făcute; 

k) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sanatate în muncă de către 

directorul școlii cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, 

la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și 

propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor. 

 

(13) Directorul școlii trebuie să prezinte, cel puțin o data pe an, comitetului de securitate și 

sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situația securității și sănătății în muncă, 

acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile 

pentru planul de prevenire și protecție ce se vor realiza în anul urmator. 

http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-7_55_197_0.php
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-7_55_197_0.php
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-7_55_197_0.php
http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4468
http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4473
http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4416
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-7_54_182_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-7_54_182_0.php
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-3_55_192_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-6-sectiunea-2_54_180_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-6-sectiunea-3_54_181_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-6-sectiunea-2_54_180_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-6-sectiunea-3_54_181_0.php
http://www.rubinian.com/legea-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca-capitolul-6-sectiunea-1_54_179_0.php
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-7_55_213_0.php
http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4460
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-7_55_197_0.php
http://www.rubinian.com/nm-la-hg-1425-2006-capitolul-3-sectiunea-7_55_197_0.php
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(14) Directorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (13), avizat de membrii 

comitetului de securitate și sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de 

muncă. 

 

(15) La nivelul unității este organizată instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă.   

(16) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite comitetul de securitate 

şi sănătate în muncă. 

 

Art.40 

 

 (1) Locurile de muncă sunt organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea 

salariaţilor.   

  (2) Prin administratorul de patrimoniu este organizat controlul permanent al stării 

materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii 

şi securităţii salariaţilor.   

   (3) La nivelul unității s-au asigurat condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de 

accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi 

pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.  Sunt elaborate 

proceduri operaționale care reglementează organizarea acestor aspecte. 

 

CAPITOLUL V – RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL 

INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 

Art.41 

 

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți 

salariații. 

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

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 

apartenența ori activitatea sindicală este interzisă. 

 

 

 

Art.42 

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

desfășurate, de protecție socială, de securitatea și sănătatea muncii, precum și de respectarea 

demnității și conștiinței sale, fără nicio discriminare. 
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(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru 

muncă egală, dreptul al negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, 

precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 

Art.43 

 

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, organziarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru 

ocuparea posturilor vacante 

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

serviciu 

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului 

d) stabilirea remunerației 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale 

f) informare și consiliere profesională 

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale 

h) promovarea profesională 

i) aplicarea măsurilor disciplinare 

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

 

Art.44 

 

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

considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

(2) Toţi salariaţii trebuie să respecte normele de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru 

încălcarea acestora. 

(3) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă 

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

şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

(4) La nivelul unităţii sunt elaborate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor 

individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală. 
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CAPITOLUL VI- MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ REGLEMENTATE DE OUG 

96/2003 

 

Art.45 

 

(1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta la medicul de 

familie pentru eliberarea unui document medical care le atestă starea. În cazul în care 

salariatele nu se prezintă la medicul de familie şi nu informează în scris angajatorul despre 

starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale. 

(2) Pentru toate activităţiile susceptibile să prezinte un risc specific, angajatorul procedează la 

evaluarea anuală în vederea determinării oricărui risc pentru securitatea şi sănătatea lor, 

întocmind un raport scris pe care îl transmite sindicatului. 

(3) Salariatele vor fi informate în scris asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot 

fi supuse la locurile lor de muncă. 

(4) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine 

acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

(5) ITM emite aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate. 

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

o salariată că se află în una din următoarele situaţii: gravidă, lăuză, alăptează, acesta are 

obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi ITM. 

(7) Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate sa 

salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia, dar şi în interesul 

bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

(8) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 

an, 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit 

legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă. 

 (9) Salariatelor gravide li se acordă dispensa pentru consultaţii prenatale în limita a maxim 16 

ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale. 

(10) În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini 

durata normala de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la 

reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, 

suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. 

(11) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (9) sunt obligate să facă dovada că au 

efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit. 

(12) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum și cele care alăptează, nu vor fi 

repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu 

vor fi detașate și, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu țin de persoana 

salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepția situației în care 

postul/catedra este unic(a) la nivelul unitatii - decât cu acordul lor. 
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Art.46 

 

În cazul în care o salariată desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa ori cu repercursiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este 

obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă, ori, dacă nu este 

posibil să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri, conform recomandării medicului de 

medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 

 

Art.47 

 

În cazul în care angajatorul, din motive justificate, nu le poate modifica locul de muncă, 

salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. 

 

 

Art.48 

 

Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a 

efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

 

Art.49 

 

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă în cazul ( cu excepţia 

concedierii pentru motive economice ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a 

falimentului angajatorului): 

a) salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care nu au legătură directă cu starea 

sa; 

b) salariatei care se află în concediu de risc maternal- interdicţia se extinde o singură dată, cu 

până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate; 

c) salariatei care se află în concediu de maternitate; 

d) salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în 

cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 

ani, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani 

 

CAPITOLUL VII – TIMPUL DE MUNCĂ. TIMPUL DE ODIHNĂ 

 

Art.50 

 

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul în foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor 

de muncă 
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Art.51 

 

(1) Durata normală a timpului de munca este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-învățare-evaluare și de 

instruire practica și de evaluare curentă este cea prevazuta de art. 262 din Legea educației 

nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare. 

 (3) Cadrele didactice care desfașoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea normei 

didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practica și de evaluare curentă cu două 

ore pe săptămână. 

(4) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar și nedidactic este identic 

cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit 

legii. Sarcinile acestora sunt prevazute în fișa individuala a postului.  

 

 

Art. 52 

 

 (1) Personalul nedidactic îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu într-o perioadă de timp 

variabilă, în funcţie de specificul postului, adică: 

- îngrijitoare: 7-15; 12-20; 

- muncitori de întreţinere : 7-15; 

- muncitor cu atribuţii de supraveghere: 14-22; 

 

(2) Programul de lucru al personalului didactic-auxiliar este 8.00 -16.00. 

 

Art. 53  

 

(1) Salariații pot fi solicitați să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă 

legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depași 

48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamități naturale ori a altor cazuri de 

forță majoră, salariații au obligația de a presta muncă suplimentară, la solicitarea 

angajatorului. 

(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. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber 

corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele 

suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, în condițiile legii. 
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(4) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depași 360 de ore anual. 

În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul 

sindicatului. 

 

 

Art. 54 

 

 (1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 

minute, care se include în programul de lucru, în intervalul orar 12.00-13.00. 

 

Art.55 

 

 Sunt zile nelucrătoare: 

  

- zilele de repaus săptămânal; 

- 1 si 2 ianuarie; 

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

- prima, a doua zi ţi a treia zi de Paşti; 

- 1 Mai; 

- 1 Iunie; 

- prima şi a doua zi de Rusalii; 

- Adormirea Maicii Domnului; 

- 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei; 

- 1 Decembrie; 

- 25 si 26 decembrie; 

- doua zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel 

de cultele religioase legale, altele decat cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor 

culte. 

 

 

Art. 56 

 

 (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege. 

 (2) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie 

de vechimea în muncă, astfel: 

- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare; 

- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare; 

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare. 
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(3) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către 

Consiliul de administraţie al unitatii, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, în 

funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele doua luni ale anului şcolar.  

(4) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare. 

(5) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în 

durata concediului de odihnă anual. 

(6) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 

munca şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului 

pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

(7) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, 

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

efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze 

restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de 

maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil 

urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 

(8) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea 

temporară de munca se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an 

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

18 luni începand cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 

 (9) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se 

organizează în perioada vacanţelor şcolare se afla în activitate, dar nu mai mult de 16 zile 

calendaristice. 

 

Art. 57  

 

(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau 

în alte situaţii, după cum urmează: 

 

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de 

puericultură (concediu paternal); 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor, salariatului sau al 

altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedintei - 5 zile lucrătoare; 

f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

h) îngrijirea sănătaţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), 

respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii). 
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(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în 

perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua dupa efectuarea 

zilelor libere platite. 

(3) Personalul din învăţământ are dreptul, pentru rezolvarea unor situatii personale, la 5 zile 

libere plătite/an şcolar, pe baza de învoire colegială, avand obligaţia de a-şi asigura suplinirea 

cu personal calificat. Cererea de invoire colegială se depune la registratura unitaţii/instituţiei, 

cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. 

(4) Ziua liberă prevazută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre 

părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea 

medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se 

depune cu cel puţin 15 zile lucratoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie 

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

ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. În situaţia producerii unui eveniment medical 

neprevăzut părintele are obligaţia de a prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 

zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. 

(5) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe 

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

dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura 

în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plataăcu ora. 

 

 

Art. 58  

 

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror 

durata însumată nu poate depaşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu 

afecteaza vechimea în învăţământ. 

(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă 

la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii 

fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durata însumată nu poate 

depaşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în 

învăţământ/în muncă. 

(3) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată 

la 10 ani, cu aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ / inspectoratului 

ţcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea 

postului didactic/catedrei pe perioada respectivă. 

(4) Concediul prevazut la alin. (3) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de vechime. 

Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a valorificat acest 

drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei 

declaraţii pe proprie raspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la 

momentul cererii. 
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Art. 59 

 

 (1) Pe lângă concediul paternal, tatăl are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din 

perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 

lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului tir. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De acest drept 

beneficiaza şi mama, în situaţia în care tatăl este beneficiarul concediului pentru creşterea 

copilului. 

(2) În cazul decesului parintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – CONFLICTELE DE MUNCĂ 

 

   Art. 60 

 

 Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele 

cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea 

raporturilor de muncă.   

     

   Art. 61 

 

  (1) Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi.   

   (2) Participarea salariaţilor la grevă este liberă. Niciun salariat nu poate fi constrâns să 

participe sau să nu participe la o grevă.   

   (3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru 

categoriile de salariaţi prevăzute expres de lege.  

 

  

   Art. 62 

 

Participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o 

încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţă sancţionarea disciplinară a 

salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei.   
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CAPITOLUL IX – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

   Art. 63 

 

   (1) Personalul didactic-auxiliar răspunde disciplinar potrivit dispozițiilor art.208-282 din 

Legea educației naționale, completate ci prevederile art.247-252 din Codul muncii. Personalul 

nedidactic răspunde disciplinar potrivit art.247-252 din Codul muncii. 

   (2) Directorul școlii, în calitate de angajator, dispune de prerogativă disciplinară, având 

dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată 

că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

   (3) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.   

 

   Art. 64 

 

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

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:   

   a) avertismentul scris;   

   b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;   

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

   d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;   

   e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.   

   (2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.   

 

   Art. 65 

  

   (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.   

   (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.   

 

   Art. 66 

 

 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

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

   a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;   



34 

 

   b) gradul de vinovăţie a salariatului;   

   c) consecinţele abaterii disciplinare;   

   d) comportarea generală în serviciu a salariatului;   

   e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.   

 

   Art. 67 

 

 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. 

(1) lit. a) din Codul muncii nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile.   

   (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris 

de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, 

data, ora şi locul întrevederii.   

   (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un 

motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile.   

   (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

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

probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea 

sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.   

 

   Art. 68 

 

 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

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

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

   (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:   

   a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;   

   b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual 

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

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

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) din 

Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea;   

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

   e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;   

   f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.   

   (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării.   

   (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz 

al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.   

act:255574%2056619014
act:255574%2056619034
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   (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.   

 

CAPITOLUL X – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

   Art.69 

 

   (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu 

material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 

legătură cu serviciul.   

   (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa 

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.   

   (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul 

vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 din Codul muncii şi următoarele.   

 

   Art. 70 

 

 (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca 

lor.   

   (2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze 

neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 

al serviciului.   

   (3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a 

pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va 

putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.   

   (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi 

mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.   

 

 

   Art. 71 

 

 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.   

   (2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării 

pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său 

inventar.   

act:255574%2056619053
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   Art. 72 

 

   (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.   

   (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în 

natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte 

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit 

valorii acestora de la data plăţii.   

 

   Art. 73 

 

   (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale 

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.   

   (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună 

cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.   

 

 

   Art. 74 

 

 (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi 

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar 

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate 

publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul 

păgubit.   

   (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui 

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin 

urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.   

 

   Art. 75 

 

 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-

un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul 

se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.   
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CAPITOLUL XI – PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art.76 

 

(1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii şcolii, în scris, petiţii individuale, dar numai în 

legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 

(2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o 

adresează conducerii, în condiţiile legii şi ale RI. 

(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 

 

Art.77 

 

(1)  Cererile se adresează directorului şi se înregistrează la secretariat. 

(2)  În cazul în care problemele sesizate în cerere sau reclamaţie necesită o cercetare 

amănunţită, directorul numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor. 

(3) În urma verificării, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, 

concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării directorului. 

(4) Directorul este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30 de zile de la data 

depunerii cererii sau a reclamaţiei. 

 

Art.78 

 

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

(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii 

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

 

CAPITOLUL XII – DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.79 

 

RI se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul muncii şi în celelalte acte normative în 

vigoare. 

 

Director, 

Prof. Crăciun Anca-Ștefania 

 


