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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII  GENERALE 

 

   Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar în 

conformitate cu Ordinul nr. 5115/2014 publicat ȋn Monitorul Oficial nr. 23/13. 01. 2015 și ale Legii 

nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii. 

  Art. 2. Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Slobozia şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu 

caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat 

 Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de 

Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.  

                  (2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în 

consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul 

didactic auxiliar și nedidactic.  

                  (3) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.  

                  (4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității 

de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ se îndosariază la bibliotecă. Învățătorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii 

diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. 

Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, 

prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și 

funcționare al unității de învățământ.  

                 (5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de 

învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcți onare al unității de 

învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.  

                 (6) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi 

revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru 

revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se 

înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat 

regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul 

Regulament. 

Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat 

al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.  

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 

exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 

religioasă. 

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, 

organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice 

formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol 

sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din 

unitate 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art.7 Scoala gimnaziala Slobozia funcţionează conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, în formă de învăţământ zi. 

  

 Art. 8. (1) În unitatea de învăţământ cursurile se desfăşoară în două schimburi în funcție de 

locație, astfel:  

Programul de lucru în cadrul şcolii este următorul: 

Școala Primară Schitu Stavnic: 

Grupele pentru învățământul preșcolar: 8:00 – 13:00 

Clasele pregătitoare între orele 8:00–12:00, ora este de 45 de minute: 30 minute activități propriu-

zise și 15 min activități recreative,  cu o pauză de 10 minute 

Clasele I-IV  între orele 8:00-13:00, ora este de 45 de minute, pauza de 15 minute. 

 

Școala Primară Slobozia 

Grupele pentru învățământul preșcolar: 8:00 – 13:00 

Clasa  I și clasa a II a  – între orele 8:00 – 12:00, ora este de 45 minute, cu o pauză de 10 minute și 

pauză mare de 15 minute. 

Clasele pregătitoare – între orele 8:00 – 12:00, ora este de 45 minute, cu 30 minute activități propriu-

zise și 15 minute activități recreative,  pauze de 10 minute și o pauză mare de 15 minute. 

Clasele a III a și a IV a, între orele 12:00-17:00, ora este de 45 de minute, pauza de 10 minute și o 

pauză mare de 15 minute. 

 

Școala Gimnazială Slobozia 

Grupele pentru învățământul preșcolar: 8:00 – 13:00; 

Clasele primare: cls. pregatitoare, I și a II a 8:00 – 12:00 – ora este de 50 de minute, cu pauza de 10 

minute 

Clasele a III a și a IV – de la 12:00 – 16:00 – ora este de 50 min, cu pauza de 10 minute. 

Clasele VI-VIII între orele 8:00-14:00, ora este  de 50 de minute, pauza de 10 minute. 

Clasele V între orele 12:00 – 18:00, ora este de 50 min, pauza de 10 minute. 

                    (2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 

pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului 

de administraţie.  

                    (3) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 8,00 – 16,00 . Accesul 

elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de 

secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor 

         Art. 9 – După ora 18,00, persoanele rămase în şcoală trebuie să aibă acordul directorului. 

Persoanele străine părăsesc şcoala cel mai târziu la ora 18,00. Prezenţa în şcoală în afara orelor de 

curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară,este permisă numai cu 

acordul directorului unităţii. 

        Art. 10 – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este 

permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) la 

punctul de pază şi control . 

                        (2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face 

numai după aprobarea conducerii scolii. 
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         Art. 11 – Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, 

a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este 

interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, 

explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau 

instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 

         Art. 12 – Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 

motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă 

de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de 

sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în 

care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala 

decât însoţiţi de către părinţi/tutori. 

        Art. 13 – Înscrierea elevilor la Şcoala Gimnazială  Slobozia se face pe baza unei cereri scrise, 

adresată directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar 

(cls. 0, cls. V) sau în cazul transferului din altă unitate şcolară. 

        Art. 14. – Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare. 

       Art. 15 – Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează în 

funcţie de opţiunile elevilor/părinților, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane. 

       Art. 16 – (1) În Şcoala Gimnazială Slobozia funcţionează 6 comisii metodice/catedre 

şi anume: 

- Comisia metodică Limba şi comunicare; (lb romana, lb.franceza, lb. engleza, lb.latina) 

- Comisia metodică  Matematică şi ştiinţe; (matematica, fizica,chimie,biologie ) 

- Comisia metodică Om si societate (istorie, geografie, cultură civică ,religie) 

-Comisia metodica Arte si tehnologii( ed. plastica, ed. fizica, ed. muzicala, ed.tehnologica, TIC); 

- Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar; 

- Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ prescolar. 

Componența comisiilor metodice/catedrelor metodice este aprobată de către consiliul profesoral. 

                  (2) Responsabilii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în şedinţa comisiei 

metodice/catedrei, la începutul fiecărui an şcolar, prin vot secret şi numiţi prin decizie a directorului 

unităţii. 

                  (3) La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii comisiilor metodice trebuie să prezinte 

către Consiliul de administraţie un raport de activitate al comisiei. 

      Art. 17. – În Şcoala Gimnazială Slobozia funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi 

temporar, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă estestabilită la începutul 

fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este 

cuprinsă în Anexa 2 a prezentului regulament. 

     Art. 18. – În cadrul şcolii funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaborat 

de Ministerul Educaţiei și Cercetării științifice. 

     Art. 19 – În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare. 

CAPITOLUL III 

Conducerea şcolii 

     Art.20 Conducerea unităţii şcolare este asigurată de Consiliu de Administraţie, ca organ colectiv, 

ales în baza  prevederilor Legii Educaţiei Naţionale (L. 1 / 2011) , de director în baza deciziei  nr. 

390/ 31.08.2016 şi a contractului managerial semnat de acesta si de director adjunct  în baza deciziei  

nr. 391/ 31.08.2016. 

 

SECTIUNEA I - CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 
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     Art. 21. – Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei. 

     Art. 22. – Consiliul de administraţie este organ de conducere al Şcolii Gimnaziale Slobozia şi este 

alcătuit din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai 

Consiliului Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorii sunt membri de drept ai Consiliului de 

administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în 

şedinţa consiliului profesoral. 

    Art. 23. – (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă reprezentantul 

sindicatului reprezentativ din școală, iar când se dezbat probleme privind elevii, participă 

reprezentantul elevilor, cu statut de observatori. 

                  (2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai 

societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de 

zi. 

    Art. 24. – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în capitolul 4 din 

Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014. 

    Art. 25. – Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din Consiliul de administraţie, nu 

pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic,la nivel local, judeţean 

sau naţional. 

    Art. 26. Membrii Consiliului de administraţie vor manifesta loialitate faţă de politica şcolii şi vor 

acţiona pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală. 

    Art. 27. Consiliul de Administraţie se întâlneşte lunar sau de câte ori consideră necesar directorul,  

sau o treime din membrii săi, care solicită în scris acest lucru Preşedintelui C.A.. 

    Art. 28. Preşedintele C.A. ,directorul unităţii, emite decizii cu toate hotărârile luate în C.A. 

 

SECTIUNEA II – DIRECTORUL 

 

    Art. 28. — (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia; b) 

organizează întreaga activitate educaţională; c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele 

stabilite la nivel naţional şi local; e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor 

legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ; f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de 

sănătate şi de securitate în muncă; 10 / 76 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a... g) încheie parteneriate cu operatorii 

economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; h) prezintă anual raportul asupra calităţii 

educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa 

comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la 

cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.   

            (2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară; b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; c) face demersuri de 

atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; d) răspunde de gestionarea 

bazei materiale a unităţii de învăţământ.  

            (3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: a) 

angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; b) întocmeşte, 

conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; c) răspunde de evaluarea periodică, 

formarea, motivarea personalului din unitate; d) propune consiliului de administraţie vacantarea 

posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului; e) îndeplineşte atribuţiile 
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prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister. 

            (4) Alte atribuţii ale directorului sunt: a) propune inspectoratului şcolar, spre 

aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie; b) coordonează 

activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru 

sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde 

de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); d) 

propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; e) coordonează activitatea de recenzare a 

copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de 11 / 76 Ordinul MENCS nr. 

5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a... învăţământ preşcolar, 

primar şi gimnazial; f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, 

precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 

administraţie; h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de 

numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, 

în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; j) 

numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul 

cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective; k) 

emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor 

din cadrul unităţii de învăţământ; l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de 

învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie; m) aprobă graficul serviciului pe 

şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, 

calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ; o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor 

scrise semestriale; p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a 

regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate 

în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de 

învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; r) asigură, prin şefii catedrelor şi 

responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi 

responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea 

documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare; 12 / 76 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a... t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din 

unitate; u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative 

şcolare şi extraşcolare, a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi 

întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru; x) îşi asumă, alături de 

consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ; y) 

numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; z) răspunde de 

arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 

anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, 

reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de 

evidenţă şcolară; bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara 
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acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare 

şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de 

monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de 

învăţământ. 

           (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective 

de muncă aplicabile.  

            (6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care 

au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.  

            (7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării 

acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 

legii.  

 

SECTIUNEA III - DIRECTORUL ADJUNCT 

 

     Art. 29. — (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 

educaţional şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management 

educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 

                        (2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa 

acestuia.  

      Art.30.  Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate 

deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel 

local, judeţean sau naţional. 

 
SECTIUNEA IV - CONSILIUL  PROFESORAL 

 

    Art. 31. – Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în 

Şcoala Gimnazială Slobozia şi este prezidat de către directorul şcolii. 

    Art. 32. – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, 

la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului 

didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii şi aprobate în prima 

şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. 

    Art.33. – Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea     

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a unităţilor din învăţământul preuniversitar. 

    Art. 34. – La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; 

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

 Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la 

trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului 

didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului 

profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când 

este invitat. 

    Art. 35. – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale 

şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, 

în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. 
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    Art.36. – Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, în baza 

votului cadrelor didactice,care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 

şedinţelor Consilului profesoral. 

  

 

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL ȘCOLII 

 

    Art. 37. – Personalul din Şcoala Gimnazială Slobozia este format din personal didactic, personal 

didactic auxiliar şi personal nedidactic și administrativ. 

    Art.38. – Personalului din Şcoala Gimnazială Slobozia îi este interzis să desfăşoare acţiuni de 

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

    Art. 39. – Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publicede asistenţă 

socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,integritatea fizică şi 

psihică a elevilor. 

    Art. 40. – Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precumşi să agreseze 

verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii. 

    Art. 48. – (1) Selecţia personalului din Şcoala Gimnazială Slobozia se face prin concurs/examen, 

conform normelor specifice în vigoare. 

                   (2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de 

către directorul şcolii. 

 

SECŢIUNEA I- Personalul didactic 

 

    Art. 49. – Personalul didactic din Şcoala Gimnazială Slobozia cuprinde pesoanele responsabile cu 

instruirea şi educaţia (profesor, profesor pentru învăţământ primar). 

    Art. 50. – (1) Personalul didactic din Şcoala Gimnazială Slobozia este împărţit în 5 

comisii metodice/catedre, formate din minim trei membri. 

                    (2) Atribuţiile comisiei metodice/catedrei si ale responsabilului comisiei sunt cele 

precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar. 

                    (3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de 

directorul şcolii sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este 

necesar. Prezenţa la activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia.Absenţa 

nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară. 

                    (4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice 

hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră. 

                    (5) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de 

specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei 

metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director/director adjunct şi de a 

efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în şcoală sau 

la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia 

profesor - elev.            

 

    Art. 51. – Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială Slobozia au următoarele drepturi: 

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile 

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de către Consiliul de administraţie, în funcţie deinteresul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu 

asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice 

care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de 
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cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singurădată, cu aprobarea Consiliului 

de Administraţie al scolii; 

b) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 

c) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 

conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de 

învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării  obligaţiilor 

profesionale; 

punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului deînvăţământ; 

organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică; 

înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri,cenacluri, formaţii 

artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ, conform deontologieiprofesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de 

muncă; 

d) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 

şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare acadrelor didactice în timpul 

desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform 

constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, 

respectiv întimpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi conducerea 

şcolii; 

e) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de 

către elevi sau de către alte persoane estepermisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

f) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în 

interesul învăţământului şi al societăţii româneşti; 

g) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale,profesionale şi 

culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

h) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde 

acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nuafectează prestigiul învăţământului şi 

al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator; 

i) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări,de acoperirea 

integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu 

aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii. 

j)cadrele didactice au dreptul la invoiri in limita a 4 invoiri/an, pe baza de cerere adresata conducerii 

scolii si asigurarea suplinirii orelor. 

 

Art. 52. – Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială Slobozia au următoarele obligaţii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât 

să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani,considerat de la data promovării examenului de 

definitivare în învăţământ,minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

b) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice, cum sunt: 

prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona 

limitrofă; 

comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, 

în manieră obscenă, a corpului; 
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c) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la 

ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. 

Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest 

regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

d) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în 

carnetul de elev; 

e) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; 

astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

f) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta elevilor; 

g) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul 

lecţiei respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu 

excepţia celor efectuate de către director; 

h) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la începerea anului 

şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, 

avizate de responsabilul comisiei metodice; 

i) cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la 

cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

j) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte 

toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale; 

k) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în 

îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

l) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane 

referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

m) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze 

absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la 

rubrica disciplinei pe care o predă; 

n) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

o) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de 

profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 

p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului 

profesoral al clasei; 

r) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 

s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al 

cadrului didactic se găseşte în Anexa 4 a prezentului regulament; 

t) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator 

important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere 

disciplinară. 

 

   Art. 53. – În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
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    Art. 54. – (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui 

semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu 

ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii; 

                    (2) Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în 

cancelarie și pe hol. Programul profesorului de serviciu este între orele 7:00 și 13:00.  

                    (3) Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a disciplinei 

elevilor şi are următoarele atribuţii: 

a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în şcoală la începutul programului şi 

pe parcursul acestuia; 

b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 

c) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la 

sfârşitul orelor de curs; 

d) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie; 

e) verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin; 

f) verifică ordinea şi disciplina în pauze; 

g) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea scolii; 

h) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 

i) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia 

măsuri operative dacă este cazul. 

j) neîndeplinirea atribuțiilor de profesor de serviciu duce la emiterea notei de serviciu; 

 

Art. 55. – (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către 

Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului. 

                 (2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a 

directorului cu această responsabilitate. 

                 (3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform ROFUIP: 

a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei; 

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează 

împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 

c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este 

diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul 

fiecărui an şcolar; 

e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a 

acestuia; 

f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre avizare 

responsabilului Comisiei diriginţilor; 

g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 

elevului; 

h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical şcolar, 

precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor in limita a 20 de absente/semestru. 

i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 

şcolare de către toţi elevii clasei;informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au 

primit sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară; 

k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în 

scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au săvârşit 

abateri grave; 

l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă cu 

aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor .Prezenta 
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parintilor o data pe luna sau de cate ori este nevoie,va fi consemnata in caietul 

invatatorului/dirigintelui cu nume,data si semnatura. 

m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi 

în celelalte regulamente în vigoare; 

o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare; 

p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului 

şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului regulament şi 

a celorlalte regulamente în vigoare; 

q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale; 

r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar; 

s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa6 a prezentului 

regulament; 

t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

               (4) Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi 

ale profesorului pentru învăţământ primar (învăţător). 

    Art. 56. – (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit 

de directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la alegerea consiliului profesoral. 

                (2) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi 

orientare‖ şi ale strategiilor MECȘ privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului 

de violenţă în mediul şcolar. 

                 (3) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor şi cel al comisiei 

de învăţământ prescolar si primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului 

şcolar al elevilor. 

                 (4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă 

Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a 

şcolii. 

                (5) Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare sunt stabilite de ROFUIP . 

 

SECŢIUNEA II 

Personalul didactic auxiliar 

 

    Art. 57. – În Şcoala Gimnazială Slobozia personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: 

bibliotecar, informatician, compartimentul secretariat, administrație şi compartimentul financiar. 

   Art. 58. – Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative 

subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind 

Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

   Art. 59 (1) Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de 

legislaţia în vigoare. 

               (2) Poate beneficia de maxim două zile de învoire pe semestru pentru situații 

neprevăzute. Pentru restul situațiilor, învoirea se face doar cu găsirea unui înlocuitor pentru 

zilele solicitate. Dacă solicitantul nu reușește să găsească un înlocuitor, atunci poate solicita 
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concediu fără plată conform articolului 29 din Contractul Colectiv de muncă. 

 

   Art. 60. – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare 

compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului 

didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral 

la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară 

activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director; 

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în 

relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum şi 

cu orice persoană din afara instituţiei; 

d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din 

partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 

e) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de 

conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în 

conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează; 

f) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. 

g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 

consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă; 

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului 

şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi. 

 

   Art. 61. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea 

următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

   Art. 62. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretar şi este subordonat directorului 

şcolii. 

        (2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

        (3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabiliăţi, conform art. 93 

și 94 din ROFUIP: 

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte 

categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de 

administrație ori de către directorul unității de învățământ; 
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d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea 

și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea 

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă 

elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale 

examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa 

postului; 

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a 

statelor de funcții pentru personalul unității; 

h)  procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar‖, aprobat prin ordin al ministrului 

educației naționale; 

i)   selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare‖, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale; 

j)   păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în  urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie 

emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, 

deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul 

ministrului educației naționale; 

k)   întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 

l)   asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre 

școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

m)  întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de  

învățământ; 

n)  întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ; 

o)  calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

p) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

q)  întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compar timentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din 

cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități competente 

în soluționarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt 

stabilite în sarcina sa. 

t) Secretarul șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica 

de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia. 

u) Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul 

orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un 

proces-verbal, existența tuturor cataloagelor. 

v) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

w) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de 

învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

x) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a 

oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 
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(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs. 

(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte 

la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi 

nerestituite. 

(9) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul 

diriginţilor şi învăţătorilor. 

(10) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror 

documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale. 

procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, 

în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar‖, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale; 

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare‖, aprobat 

prin ordin al ministrului educației naționale; 

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în u rma împuternicirii, în acest sens, prin 

decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; 

procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; 

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 

l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting 

raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de 

învățământ; 

n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ; 

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

p) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compar timentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, 

din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități 

competente în soluționarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor 

directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

t) Secretarul șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica 

de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia. 

u) Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul 

orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un 

proces-verbal, existența tuturor cataloagelor. 

v) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

w) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de 

învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

x) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a 

oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs. 
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(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte 

la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi 

nerestituite. 

(9) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul 

diriginţilor şi învăţătorilor. 

(10) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror 

documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale. 

Art. 64. – (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului 

şcolii. 

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform art. 

96 din ROFUIP: 

a) desfășurarea activităț ii financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale 

în vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în 

vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la 

execuția bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de 

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor j ustificative, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori 

consiliul de administrație consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 

i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul unității; 

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele 

legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de 

contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de 

administrație. 

 

Art. 65. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de 

întreţinere şi îngrijire, de pază, muncitori). 

(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat 

directorului şcolii. 

(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art. 

101 din ROFUIP: 

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 

b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a 

unității de învățământ; 
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c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didacticomateriale; 

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 

învățământ; 

e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr -o comisie constituită la nivelul unității de 

învățământ; 

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la 

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 

compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 

corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia 

securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 

documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării 

contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau 

juridice; 

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în 

evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu 

îndeplinirea formelor legale. 

(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de 

către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către 

administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. 

Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

(6) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat de 

unitatea teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control 

are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în şcoală, notând în 

Registrul vizitatorilor (Anexa 1), care se află permanent la punctul de control, identitatea şi scopul 

vizitei. Accesul persoanelor în incinta şcolii se face conform precizărilor 

art. 11-12 din prezentul regulament. Administratorul întocmeşte graficul lunar de serviciu pentru 

personalul de pază, care este avizat de director. 

Art. 66. (1) Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia 

în vigoare. 

 

Art. 67. – (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii: 

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea 

şcolii împreună cu şeful compartimentului administrativ; 

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform 

programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului; 

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor 

repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele 

didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră 

în şcoală; 

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri 

decât cele legate de interesele instituţiei; 

g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar 
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carnetul de sănătate, vizat la zi. 

(2) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului. 

Art. 68. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea 

următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie individuală verbală; 

b) avertisment scris; 

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

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

d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

 SECTIUNEA III- REGULI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR 

ȘI NEDIDACTIC: 

 

1.REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

1.1. Reguli privind sănătatea şi securitatea muncii 
Art. 1 

                 (1)În scopul aplicării şi respectării în cadrul unității de învățământ a principiilor generale 

referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, 

eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucrătorilor şi a 

reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii sunt 

stabilite regulile privind sănătatea şi securitatea muncii. 

                (2)Angajatorul asigură condiţii ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi 

adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în special, sub formă de informaţii şi 

instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său, în următoarele situaţii: 

1.la angajare; 

2.la schimbarea locului de muncă sau la trecerea în altă funcţie; 

3.la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale 

echipamentului existent; 

4.la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

5.la executarea unor lucrări speciale. 

              (3)Instruirea prevăzută la alineatul (2) trebuie să fie : 

a.adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

b.periodică şi ori de câte ori este necesar; 

(4)Unitatea şcolară, ca angajator, asigură pentru angajaţi, sau cei care lucrează temporar 

sau desfăşoară diverse activităţi în cadrul său, să primească instrucţiunile adecvate 

referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării 

activităţilor. 

(5)Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătaţii în 

muncă au dreptul la instruire corespunzătoare. 

Art. 2 

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, unitatea şcolară are următoarele obligaţii: 

 1.adoptă, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de 

muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în 
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vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate 

riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; 

 2.întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care îl aplică corespunzător 

condiţiilor de muncă specifice;  

 3.obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă, 

înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

 4.stabileşte pentru personal, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile care-i revin în 

domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, corespunzator funcţiilor exercitate; 

 5.elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea 

reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 

locurilor de muncă; 

 6.asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute 

în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, prin angajaţii desemnaţi; 

 7.ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii angajaţilor, cum ar 

fi afişe, pliante, filme, cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

 8.asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 

aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie 

necesare; 

 9.ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia 

specifică; 

 10.angajează numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării 

psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi asigură 

controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

 11.ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; 

 12.asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a 

aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a 

substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

 13.prezintă documentele şi oferă informaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

 14.asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control 

şi al cercetării evenimentelor; 

 15.desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, angajaţii care să participe la efectuarea 

controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

 16.nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în 

afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau ar periclita viaţa 

accidentaţilor şi a altor persoane; 

 17.asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

 18.asigură echipamente individuale de protecţie; 

 19.acordă, obligatoriu, echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al 

pierderii calităţilor de protecţie; 

 20.asigură accesul angajaţilor la serviciul medical de medicina muncii şi acordarea primului 

ajutor în cazul accidentelor de muncă. 

Art. 3 

    Aplicarea normelor de protecţie, securitate şi sănătate în muncă, precum şi a măsurilor 

organizatorice întreprinse de unitatea şcolară va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în 

muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă prin: 

 1.însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă şi a măsurilor de aplicare a 

acestora stabilite de unitatea şcolară;  
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 2.desfăşurarea activităţii astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

 3.aducerea imediată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a oricărei defecţiuni 

tehnice sau a altei situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

 4.aducerea imediată la cunoştinţa şefului direct a accidentelor de muncă suferite de persoana 

proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 

 5.oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul său de pericol, generator 

de producerea unui accident şi informarea imediată a conducătorului locului de muncă; 

 6.utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care i-a fost acordat; 

 7.acordarea relaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei 

muncii; 

 8.prezentarea la vizita medicală pentru angajare şi la examenul medical periodic; 

 9.respectarea normelor de igienă personală; 

 10.întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă; 

 11.evitarea prezenţei la muncă în stare de oboseală sau într-o stare fizică care poate pune în 

pericol sănătatea altor persoane; 

 12.păstrarea curăţeniei în sălile şi pe culoarele de acces şi în grupurile sanitare comune; 

 13.verificarea, curăţarea, întreţinerea şi depozitarea corespunzătoare a aparaturii, uneltelor şi 

sculelor folosite în timpul lucrului; 

 14.asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente 

la locul de muncă; 

Art. 4 

   Prevederile legate de regulile de securitate şi sănătate a muncii în cadrul Școlii Gimnaziale 

Slobozia din satul Slobozia, comuna Voinești, din județul Iaşi se completează cu prevederile 

Contractului Colectiv la nivel de unitate de învățământ, precum şi cu prevederile legislaţiei 

specifice în domeniu. 

 

1.2.Reguli privind igiena, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariatelor gravide 

şi/sau mame, lăuze sau care alăptează 

Art. 5 

       Pe baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă, se definesc următorii termeni: 

 1.salariata gravidă este femeia care anunţă în scris unitatea de învățământ asupra stării sale 

fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de 

medicul specialist, care să îi ateste această stare; 

 2.salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea 

concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, 

anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la 

care a născut; 

 3.salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului 

de lăuzie, își alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul 

prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în 

acest sens; 

  4.concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 

obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durata totală 

de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii. 

 

Art. 6 
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       Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă, Școala Gimnazială Slobozia îşi asumă următoarele obligaţii: 

 1.să prevină expunerea salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează la riscuri ce 

le pot afecta sănătatea şi securitatea, şi să nu le constrângă la efectuarea unormunci dăunătoare 

sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz; 

 2.dacă o salariată gravidă şi/sau mamă, lăuză sau care alăptează îşi desfășoară activitatea într- 

un loc de muncă care prezintă riscuri asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul îi modifică condiţiile 

de muncă, sau programul de lucru, sau îi oferă alt loc de muncă fără riscuri, la cererea scrisă a 

salariatei; 

 3.să anunţe în scris salariatele asupra evaluării privind riscurile la care pot fi expuse la 

locurile lor de muncă; 

 4.să acorde celelalte drepturi cuvenite salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care 

alăptează, prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Art. 7 

     Unitatea de învățământ nu îşi asumă obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, dacă 

salariata în cauză nu anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, cu 

documente doveditoare anexate, eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist. 

 

1.3. Reguli privind primul ajutor, situaţii de urgenţă, evacuarea lucrătorilor, pericolul grav 

şi imminent: 

Art. 8 

       În scopul aplicării şi respectării regulilor privind primul ajutor, situaţiile de urgenţă, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, Școala Gimnazială Slobozia, are următoarele 

obligaţii şi răspunderi: 

 1.să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă şi evacuarea 

lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor din cadrul Universităţii; 

 2.să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte 

primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri; 

 3.pentru aplicarea prevederilor alin.(1) universitatea va desemna lucrătorii care aplică 

măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; 

 4.să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol 

grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate sau care 

trebuie să fie luate pentru protecţia lor; 

 5.să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da angajaţilor posibilitatea să oprească 

lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de 

pericol grav şi iminent; 

 6.să nu impună angajaţilor reluarea lucrului în situaţia în care există încă un pericol grav şi 

iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate; 

 7.angajaţii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă 

periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe 

negative şi nejustificate pentru aceştia; 

 8.angajatorul va asigura ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau 

a altor persoane, când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii să fie apţi să 

aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care 

dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol; 

 9.angajaţii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (8), cu excepţia 

situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

Art. 9 
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        Pentru asigurarea respectării regulilor privind primul ajutor, situaţiile de urgenţă, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, fiecare salariat, indiferent de natura activităţii, 

are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale: 

 1.să cunoască şi să respecte normele generale de prim ajutor din sectorul în care îşi 

desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire specifice locului de muncă; 

 2.să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru primul ajutor, situaţii de urgenţă, 

pericolul grav şi iminent; 

 3.să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele de lucru, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de 

acesta; 

 4.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru situaţii de urgenţă; 

 5.la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce 

pot provoca incendii; 

 6.să nu afecteze sub nicio formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri; 

 7.să comunice imediat şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii în situaţii de urgenţă orice 

caz pe care este îndreptăţit să-l considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată 

la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru situaţii de urgenţă; 

 8.să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de 

pericol; 

 9.să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora, precum 

şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

 10.în vederea îmbunătăţirii activităţii privind situaţiile de urgenţă, fiecare salariat este obligat 

ca, pe lângă îndatoririle amintite, să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de şeful 

ierarhic superior. 

Art. 10 

       Prevederile privind regulile de prim ajutor, situaţii de urgenţă, evacuarea lucrătorilor, 

pericolul grav şi iminent în muncă, în cadrul Școlii Gimnaziale Slobozia, se completează cu 

prevederile Contractului Colectiv la nivel de unitate de învățământ, prevederile legislaţiei specifice 

în domeniu, precum şi cu procedurile interne elaborate de către serviciul intern de siguranţa muncii şi 

situații de urgenţă, aprobate de către conducerea unității de învățământ. 

 

1.4 Reguli privind protecţia mediului 

Art. 11 

 Pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, salariaţii Școlii Gimnaziale 

Slobozia au următoarele obligaţii: 

 1.să nu arunce baterii, acumulatori, anvelope uzate în gunoiul menajer, acestea urmând a fi 

depozitate în locuri special amenajate; 

 2.să evite scurgerile de substanţe chimice sau de alte substanţe toxice din diferite ambalaje; 

 3.să depună gunoiul menajer în recipienţi cu această destinaţie şi în locurile special 

amenajate; 

 4.să protejeze spaţiile verzi, gardurile vii, arborii etc. din toate spaţiile unității de învățământ, 

pentru îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant. 

 

2.REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

Art. 12 

 (1) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plată egală pentru muncă egală, 

dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul 

la protecţie împotriva concedierilor colective. 
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        (2) Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu 

respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. 

Art. 13 

      În cadrul unității de învățământ, în relaţiile de muncă, se aplică principiul egalităţii de 

tratament faţă de toţi salariaţii; sunt respectate principiul nediscriminării, precum şi principiul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul 

consensualităţii şi al bunei credinţe. 

Art. 14 

      Orice salariat care prestează o muncă în cadrul unității de învățământ se bucură de 

respectarea demnității personale. 

Art. 15 

(1) Unitatea de învățământ asigură cadrul organizatoric pentru evitarea formelor de 

discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, 

sex, religie, opţiune politică, handicap, categorie socială, convingeri, vârstă, dizabilităţi, boli 

cronice necontagioase, infectării cu HIV, orientării sexuale sau apartenenţei la o anumită 

categorie, a situaţiei sau responsabilităţii familiale, apartenenţei la sindicat etc. 

(2)Principiul nediscriminării se referă la următoarele situaţii: 

 a.încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 

 b.stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

 c.acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

 d.condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare; 

 e.formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

 f.aplicarea măsurilor disciplinare; 

 g.stabilirea de salarii egale pentru muncă egală; 

 h.protecţie împotriva şomajului; 

 i.dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

 j.Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată 

pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 

 -să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 

relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea 

discriinărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în 

regulamentele interne ale unităţilor; 

 -să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile 

prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de 

medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de 

discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la  

 

Art. 16 

 -să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; 

 -să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

 k.Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

 -anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din sectorul public sau privat; sunt exceptate locurile de muncă în care, datorită 

naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o 

caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca 

obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională; 
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 -încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

 -stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

 -stabilirea remuneraţiei; 

 -beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

 - informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

 -evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

 -promovarea profesională; 

 -aplicarea măsurilor disciplinare; 

 -dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;  

 -orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 l.Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Sunt exceptate acele locuri de 

muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de 

prestare a muncii. 

 m.Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. 

 n.Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul 

pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi. 

 o.Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de muncă. 

 p.Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 

-salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 

-salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; 

-salariatul se află în concediu paternal. 

 Este exceptată de la aplicarea acestor prevederi concedierea pentru motive ce intervin ca 

urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 

 q.La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de 

până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, 

salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă 

echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice 

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. 

 r.Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

 -de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

 -de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 

sexuală. 

 s.Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor 

sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o 

reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2), 

din Legea nr. 202/2002 la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor 

prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive 

întemeiate şi fără legătură cu cauza. 
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 t.Prevederile de la litera s. se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, 

reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde sprijin în 

rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 

(1) din Legea nr. 202/2002. 

 u.Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, 

atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi 

unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare 

şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele 

prejudiciate prin asemenea fapte. 

Art. 17 

În cadrul relaţiilor dintre angajaţii unităţii, precum şi al relaţiilor dintre angajaţi şi terţe 

persoane implicate, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, este interzis orice comportament care 

defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de 

persoane. 

Art. 18 

Refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde cerinţelor postului şi standardelor 

profesionale nu constituie încălcare a prezentului regulament. 

Art. 19 

           Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist - 

şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea 

demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare 

îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

Art. 20 

         Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea 

discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*) – Republicată. 

Art. 21 

       Nerespectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

 

 SECTIUNEA IV-  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

Art. 1 

Salariaţii pot adresa unităţii școlare, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale 

privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în Contractul individual de muncă sau în 

Contractul colectiv de muncă. 

Art. 2 

Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor, unitatea școlară dispune numirea unor comisii la nivelul fiecărei unități de 

învățământ, printr-o decizie a directorului Școlii Gimnaziale Slobozia, care să cerceteze şi să 

analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 

Art. 3 

În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei 

individuale a salariatului la secretariatul unităţii de învățământ, pe baza raportului comisiei, 

unitatea școlară comunică în scris răspunsul către petiţionar. 

(1)În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

(2)Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 

salariatului nu se iau în considerare. 

 

      SECTIUNEA V - ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE  APLICABILE 
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Art. 1 

(1) Unitatea de învățământ „Școala Gimnazială Slobozia, în calitate de angajator dispune 

de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare 

salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2)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, dispoziţiile fişei postului, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 

ierarhici. 

        (3)Disciplina muncii este o condiţie indispensabilă în fiecare unitate, în vederea 

asigurării desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă. 

 

 ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE conform Codului Muncii (Legea

 53/2003) – republicat, aplicabile personalului didactic şi de cercetare auxiliary şi personalului 

administrativ 

Art. 2 

(1)Sancţiunile disciplinare generale sunt prevăzute de art.248 alin 1 din Codul Muncii - 

Legea 53/2003. 

(2)Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica unitatea de învățământ în cazul în 

care salariatul săvârşește 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 durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

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

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(3)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. 

            (4)În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un 

alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

Art. 3 

          În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 

regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

Art. 4 

Regulile potrivit cărora se aplică sancţionarea disciplinară garantează stabilirea exactă a 

faptelor, precum şi dreptul la apărare al angajaţilor în cauză, în vederea evitării sancţionărilor 

injuste. 

Art.5 

Acţiunea disciplinară se finalizează într-un act sancţionator - decizie - având drept efect 

executarea sancţiunii de către cel vinovat. 

Art. 6 

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

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

 

Abateri şi sancţiuni disciplinare 

Art. 7 

Avertismentul scris. 
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        (1)Constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că în 

cazul săvârşirii de noi abateri, îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă. 

(2)Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu 

a produs prejudicii grave sau care ar fi putut aduce prejudicii unităţii. 

Art. 8 

Retrogradarea din funcţie. 

           Reprezintă sancţiunea aplicată de către universitate salariatului care, nefiind la prima 

abatere, săvârşeşte cu intenţie o faptă/fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea unităţii. 

             Reducerea salariului de bază cu 5 -10% pe o perioadă de 1-3 luni. 

(1) Se aplică de către universitate pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri 

grave, repetarea abaterilor pentru care a mai fost sancţionat salariatul. 

(2) Fiind plasată la pragul sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului 

individual de muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că încă este 

posibilă îndreptarea atitudinii persoanei care a fost sancţionată. 

Art. 9 

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(1)Reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi aplicată de către universitate atât pentru 

săvârşirea unei singure abateri deosebit de grave, cât şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor 

salariatului de natură a perturba grav ordinea şi activitatea unității școlare. 

(2)La constatarea abaterii grave sau a abaterilor 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, unitatea de învățământ dispune concedierea salariatului 

pentru motive care ţin de persoana salariatului, în condiţiile legii. 

Art. 10 

În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul de a formula şi susţine 

apărări în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, 

precum şi dreptul să fie asistat la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este. 

Reguli referitoare la procedura disciplinară 

Art. 11 

Fazele aplicării sancţiunii disciplinare sunt: 

1.sesizarea organului competent în a aplica sancţiunea în legătură cu săvârşirea unei 

abateri; 

2.cercetarea faptei şi constatarea săvârşirii abaterii; 

3.aplicarea sancţiunii disciplinare; 

4.comunicarea deciziei de sancţionare. 

Art. 12 

Sesizarea cu privire la săvârşirea abaterii poate fi făcută de: 

a)şeful compartimentului de lucru al celui care a săvârşit abaterea; 

b)un organism de control din unitate sau din afara acesteia; 

c)prin autosesizare, atunci când chiar persoana abilitată să aplice sancţiunea (de regulă 

conducerea instituţiei) află în mod direct de faptul că s-a săvârşit o abatere 

disciplinară; 

d)de orice altă persoană care, având cunoştinţe despre săvârşirea abaterii, sesizează 

despre aceasta conducerea unităţii. 

Art. 13 

Cadrele didactice din cadrul unității de învățământ vor aduce la cunoştinţa conducerii 

instituţiei orice abatere disciplinară a persoanelor din subordine, în scris, referatul întocmit în acest 

sens fiind înregistrat la secretariatul unității de învățământ. 

Art. 14 
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Conducerea unității de învățământ, fiind astfel sesizată, va dispune efectuarea cercetării 

disciplinare. 

Art.15 

(1) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic şi de cercetare 

auxiliar şi personalului neîncadrat în categoria personalului didactic şi de cercetare 

auxiliar, se vor numi comisii de analiză formate din 3-5 membri; unul dintre membrii 

comisiei reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie 

sau un reprezentant al salariaţilor; secretarul comisiei va fi obligatoriu un reprezentant 

din cadrul Direcţiei Resurse Umane- Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională. 

(2) Comisiile de analiză sunt numite de director, cu aprobarea consiliului profesoral și a 

celui de administrație. 

Art. 16 

În cazul în care conducerea Școlii Gimnaziale Slobozia se autosesizează cu privire la 

săvârşirea unei abateri disciplinare de către un salariat al instituţiei, va dispune imediat efectuarea 

cercetării disciplinare de către comisia de analiză numită în acest sens. În această situaţie, termenul 

de 30 de zile calendaristice prevăzut de lege pentru îndeplinirea procedurii cercetării prealabile şi 

emiterii deciziei de sancţionare începe din data când conducerea unității școlare s-a autosesizat. 

Art. 17 

Momentul înregistrării sesizării la secretariatul unității de învățământ are o importanţă 

deosebită, deoarece din acest moment începe termenul de 30 de zile calendaristice în care se va 

efectua cercetarea prealabilă şi emiterea deciziei de sancţionare. 

Art. 18 

                   În cazul în care sesizarea se realizează de către un organism de control din unitate sau din 

afară, termenul de 30 de zile calendaristice pentru efectuarea cercetării prealabile şi emiterea deciziei 

de sancţionare începe de la data înregistrării documentului privind abaterea disciplinară emis de 

organul de control.Sesizarea conducerii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare de către 

angajaţii instituţiei, urmată de aplicarea sancţiunii disciplinare, nu poate avea loc mai târziu de 6 luni 

de la data săvârşirii faptei. 

Art. 19 

Cercetarea abaterii disciplinare reprezintă o condiţie obligatorie ce trebuie îndeplinită în 

cadrul acţiunii disciplinare. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage nulitatea absolută a deciziei de 

sancţionare. 

1)Cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere presupune stabilirea: 

 a.împrejurărilor în care s-a săvârşit fapta; 

 b.gradul de vinovăţie al salariatului; 

 c.consecinţele abaterii disciplinare; 

 d.comportarea generală în serviciu a salariatului; 

 e.eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

2)În toate cazurile, în cadrul cercetării abaterii disciplinare este obligatorie ascultarea 

salariatului presupus a fi vinovat şi verificarea susţinerilor acestuia în apărare. 

3)În lipsa cercetării prealabile şi a verificărilor privind apărările salariatului, aplicarea 

sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului de muncă este pasibilă de nulitate. 

4)În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 

scris de persoana desemnată din cadrul Direcţiei Resurse Umane-Serviciul Personal şi 

Dezvoltare Profesională, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

5)Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile menţionate anterior fără 

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

cercetării disciplinare prealabile. 

Art. 20 

Convocarea salariatului pentru a i se lua nota explicativă se realizează: 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA 
 

29 
 

 a)prin condica de expediţie a instituţiei, menţionându-se natura actului înmânat, data când a 

fost înmânat, precum şi faptul primirii sub semnătură sau a refuzului de a semna de primire. Toate 

aceste date vor fi certificate prin semnătură în condica de expediţie de către persoana care a înmânat 

convocarea; 

 b)prin înmânarea notei de convocare direct salariatului, acesta semnând de primire pe copia 

notei de convocare, copie care va rămâne la persoana care a realizat convocarea; 

 c)prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în cazul în care salariatul care a 

săvârşit abaterea disciplinară lipseşte de la locul de muncă. 

Art. 21 

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

susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei desemnate să realizeze cercetarea toate 

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

către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

                     (2)Salariatul va putea fi ascultat de mai multe ori, în măsura în care aceasta apare, din 

evoluţia cercetării, ca fiind necesar. 

Art. 22 

În cazul în care salariatul refuză să se apere în acest mod, după îndeplinirea procedurii 

menţionate anterior, se va încheia un proces-verbal din care să rezulte refuzul de a se apăra al 

salariatului presupus a fi vinovat. 

Art. 23 

Modul de desfăşurare a anchetei disciplinare, precum şi rezultatele acesteia se 

consemnează într-un proces-verbal. 

Art. 24 

Astfel, instituţia poate dovedi că şi-a îndeplinit obligaţia de a asculta punctul de vedere 

al salariatului în apărarea sa şi poate continua şi finaliza ancheta disciplinară. 

Art. 25 

Propunerea de sancţionare se face de către şeful comisiei de analiză desemnate. 

Art. 26 

(1)După efectuarea cercetării prealabile de către comisia desemnată în acest sens, 

propunerile referitoare la aplicarea sancţiunilor se înaintează împreună cu întreaga documentaţie 

către conducerea instituţiei, în vederea aplicării sancţiunii disciplinare. 

(2)La efectuarea cercetării prealabile vor participa obligatoriu şeful direct al salariatului 

propus a fi sancţionat, precum şi o persoană, desemnată de conducere, din cadrul Direcţiei Resurse 

Umane-Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională. 

Art. 27 

Aplicarea sancţiunii disciplinare. 

(1)Sancţiunea se stabileşte, pe baza referatului întocmit de şeful direct al salariatului 

vinovat, de către conducerea Școlii Gimnaziale Slobozia în conformitate cu art.248 din Legea 

nr.53/2003-Codul muncii. Propunerea şefului direct al salariatului cu privire la sancţiune poate fi 

menţinută sau schimbată de către conducere. 

(2)După încheierea cercetării disciplinare şi stabilirea de către conducere a sancţiunii ce 

se va aplica salariatului ce a săvârşit abaterea disciplinară, se va emite de către Direcţia Resurse 

Umane-Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională decizia de sancţionare. În vederea vizării 

deciziilor de sancţionare din punct de vedere juridic, acestea vor fi prezentate oficiului juridic al 

Universităţii de către Direcţia Resurse Umane-Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională în timp 

util, şi anume cu o săptămână înainte de expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la 

sesizarea abaterii disciplinare. 

(3)Pentru aplicarea sancţiunii, se va avea în vedere o individualizare corectă, astfel încât 

sancţiunea să corespundă gravităţii faptei. 

(4)Sub sancțiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
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 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 condițiile legii, nu a fost efectuată cercetarea;  

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

 e)termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

 f)instanţa competentă la care sancțiunea poate fi contestată. 

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

emiterii și produce efecte de la data comunicării. 

 (6)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. 

 (7)Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente 

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

Art. 28 

Pentru aceeaşi faptă nu pot fi aplicate două sancţiuni disciplinare. 

Art. 29 

Decizia de sancţionare trebuie comunicată în scris. 

   Art. 27 

Prezenta procedură se completează cu prevederile Codului Muncii şi celelalte dispoziţii 

legale în vigoare. 

Art. 28 

Natura abaterilor pentru care se aplică sancţiunile prevăzute de Regulamentul Intern se 

stabileşte de către universitate în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de către salariat, 

avându-se în vedere: 

 

a.împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 

b.gradul de vinovăţie al salariatului; 

c.consecinţele abaterii disciplinare; 

d.comportarea generală a salariatului în relaţiile de muncă; 

e. sancţiunile aplicate anterior. 

 

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE conform Legii Educaţiei Naţionale 

aplicabile personalului didactic şi de cercetare 

Art.29 

Pentru personalul didactic şi de cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar din cadrul 

unității de învățământ „Școala Gimnazială Slobozia‖ răspunderea disciplinară este reglementată de 

articolul 312 şi următoarele din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale. 

Art. 30 

(1)În vederea aplicării sancţiunilor personalului didactic şi de cercetare, didactic şi de 

cercetare auxiliar din cadrul facultăţilor, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către 

directorul unității de învățământ sau de colegii de catedră ce fac parte din comisii metodice, după 

caz. Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri 

constatate direct. 

(2)Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) și b) din Legea 

nr.1/2011, se stabilesc de către consiliile facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 

alin. (2) lit. c)- e) din Legea nr.1/2011 se stabilesc de către conducerea unității de învățământ. 

(3) Directorul sau directorul adjunct pune în aplicare sancţiunile disciplinare. 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA 
 

31 
 

(4)Comunicarea deciziilor de sancţionare se face în scris, personalului didactic şi de 

cercetare, precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din subordine de către Direcţia 

Resurse Umane-Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională. 

Art. 36 

(1)Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, 

audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare. 

(2)Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, 

personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3-

5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea 

şi un reprezentant al organizației sindicale din care face parte salariatul. 

(3)Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:  

 a) director, cu aprobarea consiliului profesoral; 

 b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al 

Universităţii şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile consiliului din cadrul unității de 

învățământ. 

Art. 37 

În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în 

cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea 

care a aplicat sancţiunea disciplinară poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se 

menţiunea corespunzătoare în statutul personal de serviciu al celui în cauză. 

Art. 38 

(1)Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ cu privire la săvârşirea unei 

fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la 

secretariatul unității școlare. 

(2)Dreptul persoanei sancționate disciplinar de a se adresa instanțelor judecătorești 

este garantat. 

 

SECTIUNEA VI - MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE ŞI 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

Art. 1 

 Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la 

nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii: 

 a.permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul relaţiilor de muncă; 

 b.imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile 

reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

 c.imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă 

la nivelul unității de învățământ; 

 d.însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii unității 

de învățământ. 

 

 

 

        Art.33.   ELEVII 

 

Acest regulament intern, referitor la elevi, conţine următoarele capitole: 

 Drepturile şi recompensele acordate elevilor 

 Sancţiuni aplicate elevilor 

 Îndatoririle elevilor 

 Încetarea calităţii de elev 
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MĂSURI  DE SECURITATE ÎN ŞCOALĂ 

1. Accesul elevilor în şcoală se face pe usile din spate. Uşile se vor încuia la cinci minute după 

începutul fiecărei ore şi vor fi supravegheate de gardianul şcolii. După începutul orelor se va 

permite accesul în şcoala numai pe baza carnetului de elev. Elevii care întârzie vor fi trecuţi 

pe o listă care va fi predată directorului unităţii şcolare, la sfârşitul programului.     

2.  Accesul elevilor în clasă se va permite numai pe usa destinată elevilor. Accesul pe usa 

profesorilor este interzis. La sfârşitul programului, elevii vor părăsi şcoala tot pe uşa din 

spate. 

3. În cazul unei situaţii de urgenţă elevul de serviciu va da semnalul de alarmă sunând la soneria 

şcolii în următoarea cadenţă: 3 semnale lungi.  

4.  Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi 

întârzieri la ore). În cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul 

programului şcolar, elevii vor prezenta la ieşire un bilet de voie obţinut de la profesorul 

diriginte, profesorul de seviciu sau de la directorul şcolii.  

5. Se interzice folosirea barelor de protecţie de la scări ca mijloc de deplasare; 

6. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materialelor explozive, 

a spray-uri lacrimogene-paralizante, a materialelor pirotehnice, a altor obiecte şi substanţe 

care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

7. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale 

explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ. 

8. Persoanele străine care solicit accesul  în şcoală pentru rezolvarea anumitor probleme vor 

putea intra fiind legitimate de către   gardian/ femeia de serviciu. Accesul acestora este permis 

la secretariatul şcolii, la direcţiune sau la cancelarie. Nu este permis accesul părinţilor în 

şcoală, în sălile de clasă sau  pe coridoare în timpul orelor de curs. Parintii care au un 

comportament necivilizat,li se interzice accesul in scoala. 

9. În orice situaţie de urgenţă aparută în şcoală, profesorii vor anunţa conducerea şcolii, care va 

lua măsurile cuvenite. 

10. Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului şcolar şi 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

 

Art. 34. Elevii beneficiază de toate prevederile legilor ţării, având acces la toate utilităţile şi 

echipamentele şcolii în timpul programului şcolar şi beneficiează de asistenţa psiho–pedagogică şi 

medicală gratuită. Pentru unele din activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii 84 / 

1995. 

 

 Drepturile şi recompensele acordate elevilor 

 

Art.35. Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit; pentru unele activităţi se 

pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Elevii pot beneficia de burse sociale (1% din numarul de elevi), fiind selectati cu precădere cei care 

au greutăţi materiale sau situaţie socială dificila.  ( Vezi R.O.F.U.I.P. Art. 98 ) 

De asemenea, in baza acestui articol Consiliul de administratiea instituit următoarele forme de 

premiere pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, disciplină, concursuri şcolare: 

 Premiul  ―Cel mai bun elev‖ pentru fiecare an de studiu 

 Premiul pentru ―Cea mai buna prezenta‖ 
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Elevii beneficiază şi de alte forme de ajutor sau recompense prevăzute în ROFUIP sau alte programe, 

cum ar fi:burse de merit, sprijin financiar pentru achiziţia de calculatoare-Programul Euro 200. 

Art. 35   

        Criteriile de acordare sunt; 

-rezultate foarte bune la invatatura 

-participari la activitati extracurriculare si extrascolare, 

 

        Propunerea pentru aceste burse se face in Consiliul Profesoral. 

 

Art. 36. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense:  (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 115) 

1. evidenţiere în faţa colegilor clasei, de către diriginte, la propunerea directoruli şcolii; 

2. evidenţiere de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consililui profesoral; 

3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru 

care este evidenţiat; 

4. premii, diplome, medalii; 

5. recomandarea trimiterii, cu prioritate, în excursii; 

6. premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

7. cel mai bun elev din clasa a IV-a primește cheia succesului de la șeful de promotie din 

clasa a VIII-a 

8. Ziua Invatatorului,sarbatorita in fiecare an in ziua de 5 iunie prin activitati specific,va fi 

dedicata si premierii elevilor si cadrelor didactice, care au participat la diferite 

concursuri,simpozioane sau alte activitati extracurriculare. 

 Art. 37. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de 

învăţământ, la propunerea dirigintelui, a Consiliului clasei, a directorului unităţii de învăţământ. 

(Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 116) 

  Art.38. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care dispun 

unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi. 

 Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele primite gratuit şi să le restituie la sfârşitul anului 

şcolar. Manualele deteriorate sau pierdute vor fi înlocuite sau va fi achitată de 2 ori 

contravaloarea lor de către elevii care le-au avut spre folosinţă. 

 

 

Școala Gimnazială Slobozia pune la dispoziţia elevilor următoarea bază materială: 

 10 de săli de clasă; 

 1 sală în corpul C pentru pregătirea elevilor; 

 1teren de sport; 

 1cabinet de informatică (cu acces la Internet); 

 2000 de volume (responsabil Nechita Paula). 

 

          Școala Primară Slobozia, corp A 

 4 săli de clasă 

 1 Sala de calculatoare 

 

          Școala Primară Slobozia, Centrul de zi, corp B  

 2 săli 

 

          Schitul Stavnic 

 3 săli 

Gradinita  
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 2 Sali de clasa – centrul multifunctional 

  

  

 Art.39. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de învăţământ, 

precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, 

tabere şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.                     (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 106) 

 

 Art. 40.Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat le este garantată, conform legii, 

libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se 

organizează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ,sub îndrumarea 

cadrelor didactice desemnate în consiliul profesoral, la propunerea coordonatorului educativ. 

  Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute 

în unitatea de învăţământ numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă (…) 

       (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 107) 

 

 Art. 42. – 1 În unităţile de învăţământ de stat este garantată, conform legii, libertatea de a 

redacta şi difuză reviste/ publicaţii şcolare proprii. 

În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 

ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, prevederile 

prezentului regulament şi ale Regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, 

directorul va suspenda editarea şi difuzarea lor. 

(Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 108) 

 Îndatoririle elevilor 

 Art. 43 . Elevii din învăţământul de stat au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la 

fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.(Vezi 

R.O.F.U.Î.P. Art. 110) 

 Sancţiuni aplicate elevilor 

 Art. 44. Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor sau care nu respectă 

regulamentele şcolare în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor prevăzute în 

articolele următoare.     (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 118-128, 130, 

133) 

 Art. 45. Sancţiunile care se pot da elevilor sunt următoarele: 

 Observaţia individuală 

 Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

 Aplicarea ei poate fi efectuată de diriginte sau director. 

 Mustrarea în faţa clasei sau / şi în faţa Consiliului clasei sau / şi în faţa Consiliului 

profesoral 

 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 Aplicarea ei poate fi efectuată de diriginte sau director. 

 

 Mustrare scrisă 

 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei (……) 

 Aplicarea ei poate fi efectuată de Consiliul clasei sau director. 

Înscrisul se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei. 

 Eliminarea din unitatea de învăţământ pe o perioadă de 3 – 5 zile 

 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
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 Absenţele din toată perioadă se consemnează în catalogul clasei.Acestea se 

motivează de către dirigintele clasei,după ce prezenta elevului la activităţile hotărâte de CP,a fost 

confirmată în scris de persoana desemnată. 

 Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei (……) 

   Înscrisul se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele 

clasei. 

       Activitatea de la clasă va fi substituită cu un alt tip de activitate în cadrul unităţii 

de învăţământ, în conformitate cu Regulamentul  intern. 

 Aplicarea ei se face de către Consiliul Profesoral, la propunerea Consiliului  clasei 

sau a directorului. 

Activitatea de la clasă va fi înlocuită  cu: 

- studiul la biblioteca colegiului; 

- alte activităţi conexe în folosul elevului; 

- activităţi în folosul comunităţii şcolare.    

Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele se consideră nemotivate, iar 

elevul va fi discutat în consiliul clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 

 Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă. 

 Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei (……) 

 Înscrisul se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei. 

 

 Art. 46. Sancţiuni care se aplica elevilor sunt corelate şi cu alte regulamente(Vezi 

R.O.F.U.Î.P. Art. 125 –131 )  

      SANCTIUNILE DATE ELEVILOR VOR AVEA LA BAZA DOCUMENTE elaborate de 

diriginte sau prof. de serviciu (rapoarte referate sau imagini culese de pe monitoarele camerelor 

de luat vederi, cu aprobarea directorului scolii) 

    Sancţiuni pentru absenţe 

 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe 

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

semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct. ( Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 131) 

 La  sugestia cadrelor didactice, tinand cont de specificul comunitatii, numarul de absente 

pentru care se scade un punct la purtare se va ridica la 30. 

 

 Art47. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în unitatea de 

învăţământ cât şi în afara ei. (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art.111) 

 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:  

 legile statului; 

 regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară; 

 regulile de circulaţie rutieră şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

 normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 normele de protecţie civilă; 

 normele de protecţia mediului. 

Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât faţă de cadrele didactice, personalul 

administrativ şi de serviciu, cât şi faţăde colegi atât în şcoală cât şi în afara ei; sunt interzise  

formele violente de comportament fizice şi cele verbale. Elevii care s-au făcut vinovaţi de astfel 

de atitudini vor fi sancţionaţi de către Consiliul profesoral, la propunerea Consiliului   clasei sau 
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al Directorului,în conformitate cu sancţiunile din Regulamentul intern, ajungând până la 

eliminare. 

Elevii vor avea pe toată durata anului şcolar o ţinută vestimentară decentă, lipsită de 

extravaganţe în cadrul scolii; 

a) Elevele nu vor purta o vestimentaţie provocatoare (fuste sau pantaloni scurţi, bluze 

decoltate sau transparente, mai scurte de talie), machiaj, o coafură extravagantă, unghii vopsite 

sau alte acesorii care nu cadrează cu ţinuta de elevă (exemple: inele pe fiecare deget sau inele în 

nas, buze etc.). 

b) Elevii vor avea permanent o ţinută îngrijită şi decentă. Astfel, nu este admis accesul în 

incinta școlii a celor care au o ţinută neconformă cu statutul lor (exemplu: părul capilar  vopsit în 

diferite culori sau exagerat de lung, pachesti, gluga in cap, pantaloni prinsi mai jos de sold, inele 

de diferite forme şi mărimi pe degete, cercei în nas, urechi, tatuaje la vedere, pantaloni scurţi, 

…) 

Profesorul diriginte, profesorul de serviciu pe şcoală sau oricare alt profesor din cadrul 

colectivului de cadre didactice, poate sesiza neregulile menţionate mai sus. Profesorul diriginte 

va lua cunoştinţă de acestea şi va aplica sancţiunile din Regulamentul intern-capitolul 3. 

 

Art. 48.  

 

ESTE INTERZIS ELEVILOR:   (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 112) 

1. Să distrugă documentele şcolare ( cataloage, foi matricole, etc.) 

 Sancţiunea este eliminarea. 

2. Să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ: 

- să rupă, să mâzgălească, să stropească cu apă mobilierul, lambriul şi parchetul; 

- să distrugă uşile şi accesoriile lor; 

- să arunce sau să lipească guma de mestecat consumată pe parchet, mobilier, 

lambriu, pereţi,… 

 Elevii răspunzători de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ vor plăti 

toate lucrările necesare reparaţiilor sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea 

bunurilor deteriorate, într-o perioadă de maxim 2 săptămâni de la constatarea faptelor. 

În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a 

claselor)       (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 132) 

3. Să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 

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

violenţa şi intoleranţa. 

4. Să folosească materiale inflamabile care pot provoca incendii. 

 Elevii care vor fi găsiţi cu astfel de materiale, vor fi exmatriculaţi (vor fi notaţi 

cu note sub 6 la purtare) şi se vor aduce cazurile la cunoştinţa organelor de poliţie. 

 

ESTE INTERZIS ELEVILOR: 

 

5. Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ şi să staţioneze pe terenul de sport 

înafara orelor de educaţie fizică sau a altor activităţi organizate. 

 Acei elevi care se fac vinovaţi de astfel de fapte vor fi sancţionaţi cu munca în 

folosul şcolii(ex: să stranga gunoaiele din curtea şcolii în ziua respective, sa mature 
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holul scolii, scarile de la intrare, sa mature terenul de sport) sau să  fie  eliminaţi 3 – 5 

zile in cazul in care recidiveaza in acelasi semestru;  

6. Să introducă şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi 

alcoolice,băuturi energizante sau să participe la jocuri de noroc (barbut). 

 

7. Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.Elevii care vor intra în 

incidenţa acestui articol vor fi sancţionaţi astfel: 

   La prima abatere, elevul va fi sancţionat cu mustrare scrisă (şi scăderea notei la 

purtare cu două puncte); 

 În caz de recidivă, consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de trei 

zile.  

 

9. Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate de limbaj şi comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ 

La prima abatere, elevul va fi sancţionat cu mustrare scrisă (şi scăderea notei la 

purtare cu două puncte). 

La a doua  abatere, elevul va fi nominalizat pe listele de la Poliție 

În caz de recidivă, consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de 

trei zile.  

10. Să folosescă telefonul și boxele portabile în timpul orelor, fie pentru a comunica sau a se 

juca cu acestea. 

In caz de pierdere sau furt al telefonului,direct raspunzator va fi elevul. 

Nerespectarea acestei reguli duce la confiscarea aparatelor până la sfârșitul anului școlar. 

Restituirea aparatelor se face doar părinților.  

 

 

Art. 49. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor 

pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor.   (Vezi R.O.F.U.Î.P. Art. 113) 

 

 Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu 

aprobarea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu în cazuri exeptionale. 

 Elevul eliminat de la cursuri pe o durata de 3-5 zile va fi prezent la in școala unde va 

primi sarcini de lucru concrete de la profesorul cu care are ore în zilele respective sau va executa 

munca în folosul școlii la decizia Directorului, cu condiția sa nu fie munci degradante sau peste 

puterile elvului sancționat. 

 

 DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.54. Criteriile conţinute în REGULAMENTUL INTERN, ce au în vedere stabilirea 

regulilor de acces şi realizarea securităţii obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii 

unor fapte care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public: 

- Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar se face 

numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii 

acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin 

unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a 

celor care asigură intervenţia operativă pentru unele defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, 

gaz, apă, telefonie) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele 

contractate; în caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni 

referitoare  în unitate a acestor autovehicule (oră, marca, număr de înmatriculare, durata 

staţionării, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto. 
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- Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

celor turbulenţe, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. 

De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, 

cu substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, cu 

publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice.  

Se interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta şi imediata apropiere a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar. 

- După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de către 

personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra 

incendiilor şi siguranţei imobilului. 

 Art. 55. Nerespectarea regulamentului intern de către personalul didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic, elevi, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor cu care şcoala este în parteneriat, atrage după 

sine, sancţionarea persoanelor vinovate conform prevederilor Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 Art. 56. Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se 

pedepseşte conform prevederilor art. 2 din Decretul Lege nr. 88 / 1990. 
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