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I.DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. (1) În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) şi (2) şi art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Știinţifice emite Ordinul nr. 5079 din 31 august privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Regulamentul intern al unității de 
învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile. 

(2)Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare 
a activităţii în Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Galaţi, conform art. 2 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 5079/2016, modificat și completat 
prin OMEN 3027/2018. Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 
se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 
numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai 
părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, 
respectiv de consiliul şcolar al elevilor. 

(3) Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie. Nerespectarea regulamentului 
de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform 
prevederilor legale.  

(4) După aprobare, colectivul managerial, direcţiunea, diriginţii şi şefii de compartimente vor comunica 
elementele de conţinut întregului personal, elevilor şi părinţilor pentru respectare şi punere în practică.  

Art.2. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi celelalte îndatoriri stipulate de Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi Statutul personalului 
didactic sunt obligatorii pentru tot personalul unităţii de învăţământ, pentru elevi şi părinţi. 

Art.3. Regulamentul intern este documentul intern al unei organizații care se întocmește de către 
angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz, și care cuprinde cel 
puțin următoarele categorii de dispoziții (in conformitate cu Codul Muncii): 

1. instrucțiuni proprii privind protecția, igiena si securitatea in munca in cadrul unității; 

2. reguli privind respectarea principiului nediscriminării si al înlăturării oricărei forme de încălcare a 
demnității; 

3. drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților; 

4. procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților; 

5. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

6. abaterile disciplinare si sancțiunile aplicabile; 

7. reguli referitoare la procedura disciplinară; 

8. modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; 
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9. criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

Art.4. a) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor L.T.A.V.  indiferent de durata contractului 
individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau 
prestări servicii în baza unor convenţii civile. 

b) Toți salariații sunt obligați sa cunoască prevederile prezentului Regulament Intern. 

Art.5. Dispozițiile prezentului Regulament Intern pot fi completate prin norme interne de serviciu, 
norme generale sau specifice în domeniul conduitei salariaților L.T.A.V., în măsura în care acestea sunt 
necesare, precum și prin fișa postului. Dispozițiile Regulamentului Intern se completează cu prevederile 
înscrise în contractul de muncă. 

 

II.INSTRUCȚIUNI PROPRII PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

ÎN CADRUL UNITĂȚII 

 

Art. 6. (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii 
salariaţilor. Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele 
legate de muncă. 

În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii 
şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi 
pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare 
acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea 
echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii 
monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

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

g) planificarea prevenirii; 

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

i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

Art. 7. (1) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 
profesionale, în condiţiile legii. 

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

(3) Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord. 
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(4) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii: 

a)în cazul noilor angajaţi; 

b)în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii; 

c)în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

d)în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea 
salariaţilor. 

Art. 8. În scopul asigurării implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 
protecţiei muncii, se va constitui Comisia de securitate şi sănătate în muncă, ce are atribuţii specifice 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 9. Regulile şi măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă vor fi elaborate cu Comisia de 
securitate şi sănătate în muncă. 

Art. 10. Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a 
muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

  

III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL 

INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 

Art.11.(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală este interzisă. 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute 
în legislaţia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 
cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art.12.(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

(2)Tuturor salariaţilor care prestează o muncă 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 nelegale. 

Art.13.(1) 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: 
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a)anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante;  

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

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 
recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;                                

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

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii 
sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt 
determinante. 

Art.14.(1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este 
considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă. 

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, 
având ca scop: 

a)de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată; 

b)de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea 
acestora. 

(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că 
încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că 
angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de 
hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar. 

Art.15.(1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, 
care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 
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(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce 
investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica 
măsuri disciplinare. 

(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi 
împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi 
vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.16. – (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă 
în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a Regulamentului 
Intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei 
persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 
salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor 
prevăzute de lege. 

 

 IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI SALARIAȚILOR 

 

OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 
Art.17. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

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

b)să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c)să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din contractele individuale de muncă; 

d)să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

e)să se consulte cu reprezentanţii sindicatului în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial 
drepturile şi interesele acestora; 

f)să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

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

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

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 
Art. 18. (1) Salariaţii au, în principal, următoarele obligaţii: 

a)obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform 
fişei postului; 

b)obligaţia de a respecta disciplina muncii; 



LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU”GALAȚI               REGULAMENT INTERN 

 
c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

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

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

f)obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

g)obligația de a se supune evaluării performanțelor profesionale periodice, conform criteriilor stabilite 
de către angajator la nivel de unitate; 

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

(2) De asemenea, salariaţii au obligaţii privind: 

a)realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu; 

b)respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă; 

c)respectarea programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

d)însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite pentru 
compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 

e)utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, 
instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea sau la care 
au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă; 

f)respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului; 

g)ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare 
profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind 
activitatea pe care o desfăşoară; 

h)obligaţia de loialitate faţă de angajator; 

i)comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, asigurarea 
unui climat de disciplină, ordine şi bună înţelegere; 

j)înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor 
nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi acţionarea pentru diminuarea 
efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau 
prejudicierea patrimoniului L.T.A.V.; 

k)respectarea regulilor de acces în perimetrul L.T.A.V.; 

l)anunţarea şefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la 
serviciu (boală, situaţii fortuite); 

m)păstrarea secretului de serviciu; 

n)evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii şi criteriilor 
elaborate de conducerea L.T.A.V. şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
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o)respectarea şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii medicale şi în 
orice alte contracte în care salariaţii au atribuţii de realizare a unor activităţi; 

p)îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de conducerea  
L.T.A.V. pentru buna desfăşurare a activităţii. 

Art. 19. (1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situaţiile observate de incendiu, inundaţie 
sau orice situaţii în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau 
obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile potenţial generatoare de astfel de situaţii şi să 
acţioneze, după caz, pentru rezolvarea acestora şi pentru diminuarea efectelor lor negative. 

(2) Salariaţii care pot acţiona în astfel de situaţii au obligaţia de a o face în timpul cel mai scurt posibil. 

Art. 20. În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a  L.T.A.V. , fiecare salariat 
are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror 
lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile L.T.A.V.. 

DREPTURILE SALARIAŢILOR 
Art.21. Salariaţii Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” au, în principal, următoarele drepturi: 

a)dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b)dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c)dreptul la concediu de odihnă anual; 

d)dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e)dreptul la demnitate în muncă; 

f)dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g)dreptul la acces la formarea profesională; 

h)dreptul la informare şi consultare; 

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

j)dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k)dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l)dreptul de a participa la acţiuni colective; 

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

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

Art. 22. Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

DREPTURILE ANGAJATORULUI 
Art. 23. – Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a)să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

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

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



LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL VLAICU”GALAȚI               REGULAMENT INTERN 

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

e)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi RI; 

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

 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ, PROGRAMULUI DE LUCRU, PAUZELE DE MASA ȘI ALTE 

DREPTURI ACORDATE SALARIAȚILOR 
 

Art. 24. Timpul de muncă şi de odihnă 

Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, 
respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

Orarul de lucru este 8-21 pentru elevi și cadre didactice, în două schimburi pe formele de învățământ 
liceu zi și școală profesională, respectiv liceu seral, școală de maiștri și școală postliceală. Pentru 
personalul nedidactic, orarul se execută alternativ, în limita a 8 ore/zi, în paralel cu cel al cadrelor 
didactice. Personalul administrativ respectă un program de 8 ore/zi, în două ture, 6,30-14,30 și 
respectiv 13-21. 

Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de 20 minute, care se include în 
programul de lucru (conform codului muncii). 

Rămânerea în cadrul unității peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii 
acesteia.  

Art. 25. (a). Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână 
inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă ce include și orele suplimentare 
poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămâna cu condiția ca media orelor de muncă calculată pe o 
perioadă de referință de 4 luni calendaristice să nu depășească 48 de ore pe săptămână. Durata zilnică 
a timpului de lucru de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore (valabil în cazul 
programului de pază). 

 (b). Repaosul săptămânal se acordă in două zile consecutive, de regula sâmbăta și duminica.  

Art. 26. Conducerea unității de învățământ îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile 
impuse de legislaţia în vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului. 

Art. 27. (a). Conducerea are obligația de a înființa evidența prezenței personalului la serviciu, pe baza 
unei condici în care salariații vor semna la prezentare/venire și la plecare. 

(b). Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt 
obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi. 
Conducerea unității va viza zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru 

(c). Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic 
situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate 
absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui 
motiv independent de voinţa celui în cauză ( boala , accident etc.), superiorul ierarhic trebuie informat 
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imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau 
să se propună măsuri disciplinare. 

(d). Orele suplimentare prestate de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin 
ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. Orele suplimentare 
necompensate cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile se plătesc cu spor, conform 
Codului Muncii. 

Art. 28. Conducerea unității, prin serviciul secretariat, răspunde de organizarea şi ținerea evidenţei 
proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere, învoirile de la program şi alte 
aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

Art.29. Sunt zile libere (nelucrătoare):  

zilele de repaus săptămânal;  

1 şi 2 ianuarie;  

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

Vinerea Mare (Patimilor) 

Prima şi a doua zi de Paşti;  

1 mai;  

1 iunie; 

Prima şi a doua zi de Rusalii; 

15 august; 

30 noiembrie; 

1 decembrie;  

25 şi 26 decembrie;  

două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.  

Art.30.(1)Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege. Pentru personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:  

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

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

• peste 15 ani vechime  – 28 de zile lucrătoare. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul 
de administraţie împreună cu sindicatele de la nivelul unităţii, în funcţie de interesul învăţământului şi 
al celui în cauză, până la data de 15 octombrie.  

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

(4) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, 
indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază 
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– pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus 
menționate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, 
multiplicată cu numărul zilelor de concediu se acordă salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea 
în concediul de odihnă.  

(5) La programarea concediilor de odihnă ale salariaṭilor, conducerea unităţii va ţine seama, în măsura 
în care este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ. 

(5) Se consideră activitate maximum de 16 zile calendaristice pentru personalul didactic care însoţeşte 
copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada vacanţelor şcolare.  

(6) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic poate beneficia de un concediu de odihnă 
suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se 
stabilește în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ. 

(7) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de 
odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.  

(8) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este 
interzisă. 

Art.31. (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în 
alte situaţii, după cum urmează:  

a)căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  

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

c)căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;  

d)decesul soţului, copilului,fraţilor, surorilor, părinţilor,bunicilor, salariatului - 5 zile lucrătoare; 

e)decesul socrilor şi al cumnaţilor –5 zile lucrătoare; 

f)schimbarea domiciliului/reşedinţei – 3 zile lucrătoare; 

g)schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului /reşedinţei– 5 zile lucrătoare; 

h)îngrijirea sănătăţii copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile 
lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii), (conf. Decret 495/1iulie2014). 

(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin.(1) intervin în perioada 
efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere 
plătite.  

(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător 
pentru activitatea suplimentară prestată/orele de predare efectuate în locul cadrului didactic 
beneficiar al zilelor libere plătite.  

(4) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre părinţii/reprezenţanţii legali 
ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare  din partea medicului de familie al copilului, din care 
să rezulte controlul medical efectuat. Actele se depun în termen de 15 zile de la producerea 
evenimentului. 
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Art.32. (1)Personalul  didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia  de 
concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la fiecare 10 ani, cu aprobarea unităţii de 
învăţământ sau, după caz,  a inspectoratului  şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă. 

(2)Concediul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul 
didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care, nu şi–a valorificat acest drept, poate 
beneficia de concediul fără plată  şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie 
răspundere că nu i s–a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii. 

(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, personalul  nedidactic  are  dreptul la concediu fără plată, 
acordat de Consiliul de Administraţie al unităţii, până la 1an.  

(4) Angajaţii care urmează o formă de învăţământ superior (pentru susţinerea examenului de admitere 
în instituţiile de învăţământ superior, a examenelor de an universitar, a examenului de diplomă) şi cei 
care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la 
concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual. 

(5)Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de 
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea 
consiliului de administrație al unității de învățământ, fără a putea desfășura în acest interval activități 
didactice retribuite în regim de plata cu ora. 

(6) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat şi nu le este 
afectată vechimea în muncă.  

(7) Concediile fără plata pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada 
formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.  

(8) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu 
acordul reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea 
activităţii.  

(9) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie sa fie înaintată angajatorului cu 
cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de 
formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare 
profesională.  

(10) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în 
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ 
sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior.  

(11) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, salariata 
mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată, în condiţiile legii.  

(12) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. 1, nu i se va putea desface 
contractul de muncă, iar pe postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de 
muncă pe durată determinată.  

(13) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul 
părţilor, conform art. 25 alin. (3) HG 250/1992. 

Art.33. Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea societăţii. 
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(1)Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de boală, sau 
eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală. 

(2)În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea 
copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului. 

(3)În afara concediului de odihna în raport cu vechimea în muncă, persoanele care lucrează în locuri de 
muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de concedii suplimentare, aprobate 
de conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale. 

Art.34. (1)Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii. 

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

Art.35.(1) Personalul didactic auxiliar cu o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani 
beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.  

(2) Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi 
educatoarele din sistemul naţional de învăţământ, inclusiv cei din învăţământul special, primesc 
conform legislației în vigoare o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Aceasta se include în salariul 
de bază si devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.  

(3) Unitatea de învăţământ va acorda personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, şi alte 
sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii. 

Art.36. Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementat de Codul Muncii. 

 

 V. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR 

 

Art. 37. (1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiţii individuale, dar 
numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 

(2)Prin petiţie, se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează 
conducerii Angajatorului în condiţiile legii şi ale Regulamentului Intern. 

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

Art. 38. (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului şi se 
înregistrează la secretariat/Registratură. 

(2)În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, 
reprezentantul legal al Angajatorului numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor. 

(3)În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, 
concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării reprezentantului legal al Angajatorului. 

(4)Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30 
de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei. 
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(5)În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, 
reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

Art. 39. (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 

(2)În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu 
acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 

(3)Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte 
aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiunea că s-a verificat şi i s-a dat deja un răspuns 
petiţionarului. 

Art. 40. (1) Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună 
înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. 

(2)Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3)În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective, 
unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de 
unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare 
la nivel de ramură. 

(4)Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi arbitrajului 
conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(5)Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi şi procedura soluţionării acestora sunt potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

VI. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 

 

Art. 41.(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 
sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(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, ordinele şi dispoziţiile legale 
ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 42. Sunt interzise: 

a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de 
băuturi alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă 
activitatea altor salariaţi; 

b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată; 

c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese 
decât cele ale angajatorului; 

d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului angajatorului; 
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e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără 
acordul scris al conducerii angajatorului; 

f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea 
funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări 
necorespunzătoare; 

g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără 
aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea angajatorului sau a 
datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor; 

h) prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în 
timpul liber – în beneficiul unui concurent direct sau indirect al angajatorului; 

i) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de prezenţă; 

j) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de managementul unităţii (conduita 
necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a 
sănătăţii); 

k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa angajatorului, a propriei persoane sau a 
colegilor; 

l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii angajatorului; 

m) folosirea în scopuri personale a autovehiculului angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau 
materii prime ale acestuia; 

n) fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002, cu modificările ulterioare. Fumatul 
este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: 

– să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat 
în spaţiile publice închise; 

– să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise; 

o) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii; 

p) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. 
fără aprobarea conducerii angajatorului; 

q) propaganda partizană unui curent sau partid politic. 

Art. 43.(1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de 
comportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia 
sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârşit fapta. 

(2)Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a 
obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite în 
contractele individuale de muncă, în fişa postului, în Regulamentul Intern sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ori de ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
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VII. ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE 

 

Art. 44.(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a)avertismentul scris; 

b)retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

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

d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 
luni cu 5-10%; 

e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2)Amenzile disciplinare sunt interzise. 

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

(4)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 se constată prin Decizie 
scrisă. 

(5)Absența nemotivată de la locul de muncă timp de 3 zile consecutive sau 5 zile neconsecutive 
constituie abatere disciplinară și se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă in 
condițiile legii. 

 

VIII.  REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 45.(1) Ca urmare a sesizării conducerii angajatorului cu privire la săvârşirea unei abateri 
disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, Regulamentului Intern, 
contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor 
legale ale conducătorilor ierarhici, al angajatorului sau al persoanei împuternicite de acesta va dispune 
efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens. 

Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei 
sindicale al cărui membru este salariatul cercetat. 

(2)Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei 
cercetări disciplinare prealabile. 

(3)În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 
persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, 
precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul 
cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 

(4)Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile. 
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(5)În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară 
prealabilă toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe 
care le consideră necesare. 

Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligaţia de a lua o notă scrisă 
de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziţia salariatului faţă de fapta pe care a comis-o şi 
împrejurările invocate în apărarea sa. 

(6)Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte: 

a)împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b)gradul de vinovăţie a salariatului; 

c)consecinţele abaterii disciplinare; 

d)comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e)eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(7)La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va întocmi un 
proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii disciplinare, 
descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă şi 
ascultarea salariatului, prezentarea condiţiilor şi împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, 
prezentarea consecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului şi a 
eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea gradului de vinovăţie a 
salariatului, probele administrate şi propunerile persoanei/comisiei împuternicite de către Angajator să 
realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancţionare disciplinară a 
salariatului. 

(8)Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale. 

Art. 46.(1) În baza propunerii comisiei de disciplină, angajatorul va emite decizia de sancţionare. 

(2)Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 
săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

f) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 
sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcare de salariat. 

(3)Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 
mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
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Art. 47.(1) Decizia de sancţionare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul Intern sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3) din Codul 
muncii, nu a fost efectuată cercetarea; 

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

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(2)Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 
produce efecte de la data comunicării. 

(3)Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(4)Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

IX. MODALITĂȚILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

 

Art. 48. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protecția 
maternității la locul de muncă. 

a)protecţia maternității este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la 
locurile lor de munca; 

b)locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele 
şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea 
unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanți, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii 
tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza 
unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator; 

c)salariata gravidă este femeia care anunță  în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 
graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist 
care sa îi ateste aceasta stare; 

d)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; 

e)salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, 
îşi alăptează copilul şi anunță 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; 
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f)dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către 
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultațiilor şi examenelor 
prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist; 

g)concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligaţia sa îl 
efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcina şi lăuzie cu durata totală de 126 de zile, de 
care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 

h)concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru 
protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor. 

Art. 49. Angajatorii au obligaţia sa adopte măsurile necesare, astfel încât: 

a)să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 Ord 96/2003 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta 
sănătatea şi securitatea; 

b)salariatele prevăzute la art. 2 Ord 96/2003 lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă 
dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz. 

Art.50. (1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, 
procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare 
a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 Ord 96/2003 lit. 
c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni 
asupra sarcinii ori alăptării. 

(2)Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a 
medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

Art.51. Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi 
nu va anunța alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfășurări a 
procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

Art. 52. În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 Ord 96/2003 lit. c)-
e) şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa 
ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 Ord 96/2003 alin. (1), 
angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă 
nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de munca fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, 
conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea 
veniturilor salariale. 

 

X. CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR 

 

Art. 53. Evaluarea performanțelor constă în aprecierea gradului în care angajații își îndeplinesc 
responsabilitățile de serviciu. 

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților se va efectua periodic, o data pe an. Datele la 
care se vor efectua evaluările performanțelor individuale se vor stabili de comun acord între 
conducerea unității, împreună cu comisia de evaluare și cu reprezentanții salariaților sau cu salariații. 

Art.54. (1) Evaluarea personalului Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” se face conform legislaţiei în 
vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile. 
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(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art.55. (1) Evaluarea personalului didactic/ didactic auxiliar se realizează, în baza fişei de evaluare 
aduse la cunoştinţă la începutul anului şcolar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul 
evaluării, conform fişei specifice. 

 

 

XI. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 56. (1) Prezentul Regulament are la bază prevederile legislaţiei în vigoare 

(2)Regulamentul se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul muncii şi în celelalte acte normative 
în vigoare. 

Art. 57– Prezentul RI a fost aprobat în şedinţa din data de 06.03.2019. 

Art. 58– Regulamentul intră în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui. La aceeaşi dată, se 
abrogă anteriorul Regulament Intern a Angajatorului. 

Art. 59 (1) Regulamentul Intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la 
organizarea şi disciplina muncii, precum şi ori de câte ori interesele Angajatorului o impun. 

(2)Propunerile de modificare şi completare vor fi prezentate salariaţilor. 

(3)Dacă modificările sunt substanţiale, Regulamentul Intern  va fi revizuit, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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Baza legislativă a prezentului Regulament Intern 

 

La baza prezentului Regulament Intern au fost luate în considerare următoarele acte legislative: 

(1) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007, 

modificat prin: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 65/2005, privind modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 05.07.2005; 

- Ordonanţa de Urgenţă 65/2005 a fost, de asemenea, modificată prin Legea de aprobare 

371/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr.1.147 din 19 decembrie 2005); 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2006 care a modificat şi completat Legea 

53/2003 privind Codul Muncii (fiind publicată în Monitorul Oficial nr.788 din 18 

septembrie 2006); 

- Legea 94/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul 

Oficial nr.264/19 aprilie 2007; 

- Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 / 25.07.2007; 

- Legea nr. 202/2008 din 21/10/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 728 din 28/10/2008, actul 

intrând în vigoare la data de 31 octombrie 2008; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul 

Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.765 Partea I din 13.11.2008; 

- Legea 331/2009 care a modificat lit.e) a alin.(1) al art. 276 din Legea 53/2003 - Codul 

Muncii, fiind publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 13/11/2009, actul intrând 

în vigoare la data de 16 noiembrie 2009; 

- Legea 49/2010 a modificat art.56 si 61 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicată 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29/03/2010; 

- Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicată în 
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Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011; 

- Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

publicată în Monitorul Oficial 509 din 24 iulie 2012; 

- Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă; 

- Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; 

- Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

procesual penale; 

- Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii; 

- Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; 

- Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; 

- Legea 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, precum şi a altor acte normative; 

- Legea 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii; 

- Legea 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii; 

(2) Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 646 din 26/07/2006, aşa cum a fost modificată şi completată ulterior; 

(3) OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aşa cum a fost modificată şi 

completată ulterior prin Legea nr. 25/2004 şi OUG 158/2005; au fost luate în considerare inclusiv 

Normele Metodologice ale OUG 96/2003; 

(4) Legea 210/1999 privind concediul paternal, publicată în Monitorul Oficial 654/1999; 

(5) OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aşa cum a 

fost modificată şi completată ulterior; 

(6) OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aşa cum a fost 

modificată şi completată ulterior prin OG nr. 1/2006, OUG nr. 44/2006, Legea nr. 508/2006, Legea 

nr. 7/2007, OUG nr. 118/2008, Legea nr. 257/2008, OUG nr. 226/2008, Legea nr. 239/2009, Legea 
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nr. 240/2009, Legea nr. 341/2009, Legea nr. 117/2010, Legea nr. 118/2010, OUG nr. 111/2010, 

OUG nr. 124/2011, Decizia Curţii Constituţionale 495/2012, Legea 166/2012 (art.II); 

(7) Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, aşa cum a 

fost republicată în temeiul art. III din OUG 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

202/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007; Legea 202/2002 a fost republicată de mai multe ori, 

ultima dată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013;  

(8) HG 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

(9) HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

- OUG 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 

(10) Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

așa cum a fost modificată și completată inclusiv prin Legea 15/2016 și Legea 201/2016. 

 

 

 


