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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

Prezentul REGULAMENT INTERN este o variantă revizuită şi întră în vigoare de la data 

aprobării în Consiliul de Administrație. 

 
 

Școala Gimnazialǎ “Nicolae Labiș” – S.G.N.L.,  denumitǎ  ȋn  continuare  Angajator, cu scopul 
stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena și securitatea ȋn muncǎ, 
drepturile şi obligatiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluționare a cererilor sau 
reclamațiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii ȋn unitate, 
abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile şi a modalitǎților de aplicare a dispozitiilor legale sau 
contractuale specific, cu respectarea principiului nediscriminarii şi al ȋnlǎturarii oricǎrei forme de 
ȋncalcare a demnitǎții, ȋn temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, 
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, emite prezentul REGULAMENT INTERN. 
 
 

Legislația în baza căreia a fost conceput şi revizuit este următoarea: 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 OMENCŞ nr. 5.447/2020 privind Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniverşitar;  
 Ordinul MEC nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de oganizare a activității în cadrul 

unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS- COV 2Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Contract colectiv de muncă unic  la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar nr. 
78/22.02.2017 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 

 Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al I.S.M.B.  
 Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 OMECTS nr. 6143/2011, privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, completat şi modificat prin OMECTS nr.4613/2012 şi OMEN 
nr.3597/2014;  

 OMECTŞ nr. 3860/2011, privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual; 

 Codul etic al Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș”, ȋnregistrat cu nr. 1337/25.03.2019 
 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  

 Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor 
specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. 
 

Echipa de lucru: 
Responsabil: Preotescu Maria-Laura – Director 
Membri:   Manu Lucia-Manuela – Director-Adjunct 
Reprezentanţi sindicali: Vasile Elena – S.I.P. Sector 3 

                                               Enache Raluca – S.L.I. Sector 3 
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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

CAPITOLUL 1: DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1  
Prezentul regulament este elaborat în scopul stabilirii la nivelul angajatorului a regulilor 

privind protectia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligatiile angajatorului şi ale 
salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, 
regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare şi sanctiunile 
aplicabile şi a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. 

 
Art. 2 Prezentul Regulament intern este emis cu respectarea principiului nediscriminarii 

şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnitătii, în temeiul dispozitiilor art. 241-246 din 
Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, modificat şi completat. 

 
Art. 3 
Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigură funcţionarea unităţii în 

conditţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe 
instituţionale şi individuale a angajatilor. 

 
Art. 4 
(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor salariaţilor Şcolii Gimnaziale 

„Nicolae Labiş” (denumită în continuare S.G.N.L., „unitatea”), indiferent de forma şi durata 
contractului individual de muncă, de categoria de salariaţi în care se încadreazĂ, de funcţia pe 
care o deţin sau de poziţia ierarhicĂ ocupată, respectiv: 
 * personal didactic (de predare, de conducere); 
 * personal didactic auxiliar, definit de prevederile legale; 
 * personal nedidactic. 
 (2) Salariații unității delegati/detașați la alte unități/instituții sunt obligați să respecte, pe 
lângă regulile de comportare şi de disciplina a muncii din prezentul Regulament Intern şi pe cele 
prevăzute în Regulamentul unității la care sunt delegaţi/detaşaţi. 
 (3) Salariaţii delegaţi/detașati ai unei alte instituţii sunt obligaţi să respecte atât normele 
prevăzute în Regulamentul Intern al unităţii care a dispus delegarea/detasarea, cât şi dispoziţiile 
prezentului Regulament Intern. 

  
Art. 5 

 Toate categoriile de salariati îşi vor desfăşura  activitatea în cadrul unităţii în baza unor 
contracte, convenţii sau acorduri, dupa caz, în acord cu legislația în vigoare şi cu reglementările 
interne ale unităţii. 
 

Art. 6  

(a) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualității şi al bunei-credințe.  
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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

(b)  Salariații   nu   pot   renunța   la   drepturile   ce   le   sunt   recunoscute   prin   lege.  

(c) Orice tranzacție prin  care se urmǎreste renunțarea la drepturile recunoscute de lege 

salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovitǎ de nulitate.  

(d) Pentru buna desfǎșurare a relațiilor de muncǎ, angajatorul și salariatii se vor informa 

şi se vor consulta reciproc, ȋn condițiile legii şi ale contractelor colective de muncǎ.  

Art. 7  

(1) Cunoașterea și respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 

categoriile de personal din cadrul unitǎții de ȋnvǎțǎmȃnt.  

(2) Încălcarea prezentului regulament reprezintă abatere disciplinară şi este sancţionată 

(3) Regulamentul intern se afișeazǎ la avizierul dedicat salariaţilor unitǎții școlare/se  

transmite în format electronic. 

Art. 8  

Prezentul Regulament intern produce efecte pentru toţi salariaţii din unitatea şcolară. 

 

 

Capitolul 2: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII S.G.N.L. 

 
Art. 9 
Angajatorul are, în principal, următoarele  drepturi: 

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

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

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

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

d) sǎ stabileascǎ obiectivele de performanțǎ individualǎ, precum și criteriile de evaluare a 

realizǎrii acestora.   

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

şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de 

ramură de activitate, aplicabil, inclusiv în condiţiile contractului; 

 
       Art. 10 

Angajatorului, îi revin, in principal, următoarele  obligatii: 
a) să inmaneze un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 

activităţii ; 
b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg  din contractul  individual de 

muncă, din contractul colectiv de muncă şi din lege; 
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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

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

d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relațiilor de muncă; 

e) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a 
solicitantului, respectiv activitatea desfăşurata de acesta, durata activităţii , salariul, vechimea 
în muncă, în functie/post şi specialitate; 

f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 
 

             Art. 11 
(1) Personalul didactic din cadrul unitatii are drepturi şi obligatii care decurg din 

legislatia în vigoare, din prevederile contractului colectiv de muncă, precum şi din prezentul 
Regulament Intern. 

(2) Personalul didactic are obligații şi răspunderi de natură profesională, materială şi 
morală care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 
   
 

CAPITOLUL 3: Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 

Art. 12 
Salariatul are, în principal, următoarele  drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de șanse şi de tratament; 
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

f) dreptul la acces la formare profesională. 

 

Art. 13 

(1) Salariatului îi revin, în principal, următoarele  obligatii: 

a) obligația de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fişei  postului; 

b) obligația de a respecta disciplina muncii; 

c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 

d) obligația de a respecta mțsurile de sănatate şi securitate a muncii in unitate; 

e) obligația de a respecta secretul de serviciu; 

f) obligația de a nu organiza, desfăşura  şi sprijini activități de învățământ primar și 

gimnazial în afara unității, dacă acestea contravin intereselor acesteia. 

g) obligația de a răspunde patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

civile contractuale pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca lor;  

h) obligația de a respecta prevederile cuprinse ȋn Regulamentul intern, ȋn Contractul 

colectiv de muncă aplicabil, ȋn Fișa postului, în Contractul individual de muncǎ precum şi ȋn 

Codul etic;  

i) alte obligații prevazute de lege sau de contractele colective de muncǎ aplicabile.  

 

(2) Salariatii angajatorului au obligații privind:  

a) realizarea responsabilǎ şi la un nivel maxim de competențǎ a ȋndatoririlor de serviciu;  

b) respectarea cu strictețe a ordinii şi disciplinei la locul de muncǎ;  

c) respectarea programului de lucru și folosirea integralǎ şi eficientǎ a timpului de lucru 

pentru ȋndeplinirea obligațiilor de serviciu;  

d) ȋnsuşirea şi respectarea normelor de muncǎ, a altor reguli şi instrucțiuni stabilite 

pentru compartimentul respectiv sau pentru locul de muncǎ specific salariatului;  

e) utilizarea responsabilǎ şi ȋn conformitate cu documentatiile tehnice a aparaturii, 

echipamentelor, instalațiilor aflate ȋn dotarea serviciului/compartimentului ȋn care ȋși desfǎșoarǎ 

activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora ȋn deplina siguranțǎ; 

 f)   respectarea normelor de protecția muncii şi a mediului; 

 g) ridicarea calificǎrii profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi 

perfecționare profesionalǎ recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor şi 

instrucțiunilor privind activitatea pe care o desfǎșoarǎ;  

h) obligația de loialitate fațǎ de angajator; 

 i) comportarea corectǎ ȋn cadrul relațiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalți 

salariați, asigurarea unui climat de disciplinǎ, ordine şi bunǎ ȋnțelegere; 

 j) ȋnștiintarea fǎrǎ ȋntȃrziere a șefului ierarhic superior ȋn legǎtura cu observarea 

existenței unor nereguli, abateri sau lipsuri ȋn activitatea de la locul de muncǎ şi acționarea 

pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situațiilor care pun ȋn pericol viața 

persoanelor sau prejudicierea patrimoniului angajatorului;  

k) respectarea regulilor de acces ȋn perimetrul angajatorului şi posedarea legitimatiei de 

serviciu/ecusonului ȋn stare de valabilitate;  

l) anuntarea  șefului  ierarhic  de  ȋndatǎ,  prin  orice  mijloc,  cu  privire  la  imposibilitatea 

prezentǎrii la serviciu (boala, situații fortuite); ȋn cazul concediului medical, acesta va fi anunțat 

şi adus la sediul angajatorului ȋn termen de maxim 5 zile calendaristice; 

m) pǎstrarea secretului de serviciu (orice informație transmisǎ pe orice cale de comunicare 

doar salariaţilor, precum și informații legate de sarcinile de serviciu, de personalul școlii etc.); 

 n) participarea la evaluǎrile periodice realizate de cǎtre angajator; evidența, raportarea și 
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Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

autoevaluarea activitǎții profesionale, conform procedurii şi criteriilor elaborate de conducerea 

angajatorului  și  cu respectarea dispozițiilor legale ȋn vigoare;  

o) respectarea şi ȋndeplinirea dispozițiilor cuprinse ȋn contractele de furnizare servicii 

medicale şi ȋn orice alte contracte ȋn care salariații au atribuții de realizare a unor activitǎți; 

 r) ȋndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite 

de conducerea angajatorului pentru buna desfǎșurare a activitǎții.  

s) respectarea dreptului la protecția datelor personale a celorlați salariați din unitatea de 

ȋnvǎțǎmȃnt, a elevilor și pǎrinților din școalǎ; 

 

 

Capitolul 4:  REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 

Art. 14 
Salariatul are următoarele  obligatii de disciplină a muncii: 
a) să semneze condica de prezenţă, la prezentarea şi la plecarea la şi de la unitate, cu 

indicarea orelor de sosire şi plecare;  
b) să respecte regulile interne de acces şi de plecare din unitate; 
c) să se supuna controlului efectuat la intrarea în unitate, realizat in conformitate cu 

regulile stabilite de unitate pentru serviciul propriu de pază;  
d) să respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regulament Intern;  
e) în timpul lucrului să nu părăsească locul său de muncă, decât dacă acest lucru este 

permis de sarcinile care-i sunt atribuite şi/sau de dispoziţia conducatorului direct al locului de 
muncă, cu exceptia situatiilor de pericol iminent; 

f) să utilizeze timpul de muncă exclusiv pentru realizarea sarcinilor de serviciu 
prevazute in fişa postului sau care i-au fost incredintate de conducatorul sau direct; 

g)  personalul didactic are obligaţia să se prezinte la locul de muncă cu minim  15 minute 
înainte de începerea efectivă a  activităţii  didactice desfăşurate cu copiii, pentru a avea timpul  
necesar pregătirii pentru activitatea specifică; 

h) personalul didactic are obligaţia să desfăşoare activitatea de pregătire metodică în 
sediul unităţii de invatamant cel puţin o dată pe săptămană, în vederea prestării 
corespunzatoare a activităţii  didactice  care îi revine prin contractul individual de muncă, la 
nivelul unităţii, cu excepţia perioadelor în care activitatea didactică se desfăşoară online; 

i) să folosesca un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii săi de muncă, cu subalternii şi 
cu personalul de conducere al unitatii; orice dispută de natură personală pe teritoriul unităţii şi 
în timpul programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară; 

j) să aplice normele legale de securitate şi sănatate in muncă şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor; să anunţe imediat orice situatie care poate pune in pericol locul său de muncă sau 
orice situatie de pericol iminent; 
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k) să participe la intruirea introductiv-generala, la locul de muncă şi periodica de 
protectie a muncii şi P.S.I.- I.S.U.; 

l) să nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenţă nemotivată constituie abatere 
disciplinară, cu toate consecinţele care decurg din prezentul Regulament intern; acumularea 
unui numar de 3 (trei) zile de absenţe nemotivate consecutive sau la împlinirea unui numar de 5 
(cinci) zile de absenţe nemotivate într-un interval de 2 (doua) luni, atrage, de drept, desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă; 

m)   să anunţe, în maximum 48 de ore, situatia de boală şi obţinerea certificatului medical 
legal, în situatie contrară fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate în considerare; în 
cazuri temeinic justificate legate de imposibilitatea salariatului de a anunta situatia dificilă din 
punct de vedere medical în care se află, aceasta regulă nu se aplică; 

n) să se prezinte la verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării 
contractului individual de muncă; 

o) să anunte Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) despre orice modificare a 
datelor personale intervenită, pentru o corectă preluare in sistemul informatic al asigurarilor 
sociale obligatorii şi de impozitare a veniturilor; 

p) să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adapost a bunurilor unităţii, 
în conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea şcolii; 

q) să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unităţii, care vizează iîmbunătăţirea 
condiţiilor de securitate şi sănatate in muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnice ale locului 
său de muncă. 

 
Art. 15 
Salariaţilor unităţii le este interzis: 
a) să consume bauturi alcoolice in timpul prezentei în spatiile şi pe teritoriul unitatii sau să 

se prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate; 
b) să presteze munci contrare recomandarilor medicale; 
c) să adreseze injurii sau jigniri celorlalti salariati sau şefilor pe linie ierarhică; 
d) să adreseze injurii sau jigniri elevilor şi/sau vizitatorilor unitătii; 
e) să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalti salariaţi, cu conducerea unităţii sau cu copiii 

institutionalizați în unitatea de învăţământ, cu părinții acestora, precum şi cu orice alte persoane cu 
care intră în contact in incinta unității; 

f) să comită acte imorale, violente sau degradante;  
g) să introduca materiale toxice sau inflamabile, cu excepția materialelor de acest gen 

aprovizionate, depozitate şi utilizate corespunzator de catre unitate, în scopul acoperirii nevoilor 
curente ale acesteia, dupa caz; 

h) să introducă şi să consume substante stupefiante; 
i) să introducă, să răspândească sau să afișeze manifeste de orice fel în incinta unității; 
j) să desfăşoare în incinta unităţii activităţi politice de orice fel ; 
k) să efectueze în incinta unităţii şi/sau la locul său de muncă alte lucrări sau să presteze 

alte activități decât cele care constituie obligații de serviciu;  
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l) să folosească mijloacele de comunicatie (telefon, fax), cat şi cele de birotică în alte scopuri 
decat cele care privesc operatiile şi interesele unității, după caz;  

m)  să foloseasca telefonul mobil  în timpul orelor de curs. 
n) să primeasca de la o institutie, client sau terta persoana fizica sau juridica cu care unitatea intretine 

relatii contractuale şi cu care salariatul intra în contact datorita sarcinilor de serviciu, vreo indemnizatie, orice 
cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerata, de asemenea, o încalcare a interdictiei; 

o) să utilizeze orice element al patrimoniului unitatii în interes personal, fara acordul 
prealabil al conducerii; 

p) să faca publice drepturile salariale, salariatii fiind obligati să pastreze secretul asupra 
dovezii lunare de plata prin care se detaliaza elementele constitutive ale salariului; 

q) să comita orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare; 
r) să reprezinte unitatea în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, fara a avea 

împuternicire scrisă prealabila; 
s) să foloseasca informațiile de care au luat cunoștință pentru obținerea de avantaje 

personale.  
t) să presteze meditaţii  particulare pentru elevii de la clasele la care predă. 
u) să presteze meditaţii particulare remunerate cu elevii şcolii în timpul programului de lucru 

şi în incinta şcolii. 
   

 

Capitolul 5 – MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

            

A. Timpul de muncă și timpul de odihnă 
  
 Art. 16 
 (1) Pentru salariatii angajați cu normă întreaga durata normala a timpului de muncă este 
de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptamana, realizate în săptamâna de lucru de 5 zile.  
 (2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptamanii de lucru la unitate este următoarea: 

a) personal didactic pentru invatamant primar şi gimnazial : conform orarului şi 

planurilor cadru – norma didactica este definita potrivit art. 262 din Legea educatiei nationale 

nr. 1/2011 modificatî şi completatî 

b) personal didactic auxiliar şi nedidactic: 

b1) secretar, informatician, administrator de patrimoniu -  program de 8 ore/zi, timp de 5 

zile pe săptamână cu două zile de repaus (sâmbăta şi duminica), într-un singur schimb de lucru între 

orele 08:00 – 16:30 (luni – joi), 08:00 – 14:00 (vineri) sau potrivit hotărârilor conducerii unității; 
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b2) administrator financiar/contabil - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe 

săptamână, cu doua zile de repaus (sămbata şi duminica), într-un singur  schimb de lucru între 

orele 16:00 – 20:00 sau potrivit hotărârilor conducerii unității; 

b3) bibliotecar - program de 8 ore/zi,  luni, joi și vineri o data la 2 săptămȃni: 08:00 – 16:00 

 

c) personal nedidactic: 

 c1)  ȋngrijitor – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptamână, cu doua zile repaus (sâmbăta 

şi duminica), ȋn doua schimburi de lucru între orele 06:00–14:00 (tura 1) şi 13:00 – 21:00 (tura 2)   

c2) muncitor – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptamana, cu două zile repaus (sâmbăta 

şi duminica), ȋn două schimburi de lucru intre orele 06:00 – 14:00 (tura 1) și 13:00 – 21:00 (tura 2) 

c3) paznic - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână, cu două zile de repaus 
(sâmbăta şi duminica), într-un singur  schimb de lucru între orele 7:00 – 15:00 

 
Art. 17 
(1) Durata maxima legală a timpului de muncă nu poate depăşi 8 ore pe zi, respectiv 48 de 

ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate pentru o perioadă de maxim o lună de zile. 
(2) Prin excepție, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi 

peste 48 de ore pe săptămână, care include şi orele suplimentare, cu condiția ca media orelor de 
muncă calculata la o perioada de referință de 6 luni să nu depășească 48 de ore pe săptămană. 
La stabilirea perioadelor de referință prevăzute mai sus nu se iau in calcul durata concediului de 
odihnă anual şi situațiile de suspendare a contractului individual de muncă. 

(3) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar 
şi nedidactic, se compenseaza prin ore libere platite în următoarele  60 de zile 
calendaristice/vacanta dupa efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii 
suplimentare cu timp liber corespunzator nu este posibila in următoarele  60 de zile/vacanta 
dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati conform legislatiei in vigoare. 

(4) Muncă suplimentara nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu exceptia 
cazurilor de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor 
accidente sau înlăturării consecințelor unui accident. 

(5) Conducerea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş” are dreptul, respectând limitele şi 
procedurile impuse de legislaţie, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţi, fără a se 
impune modificarea Regulamentului Intern. 

 
Art. 18 
(1) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de o pauză de masă în condițiile 

prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.  
(2) Pauza de masă este stabilită la nivelul fiecărui compartiment, cu aprobarea conducerii 
 
 Art. 19 
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Zilele de sărbatoare legală, în care nu se lucrează, sunt prevăzute in Legea nr. 53/2003 şi 
contractul colectiv de muncă aplicabil. 

 
Art. 20 
(1) Evidența prezentei la serviciu se ține pe baza condicii de prezență, în care personalul 

va semna zilnic, la începutul şi sfarşitul programului de lucru. 
(2) În cazul activităţii online condica de prezenţă a cadrelor didactice este înlocuită cu 

foaia de prezenţă zilnică. 
 (3) Evidenta prezenței la serviciu se întocmește pe foaia colectivă de prezență (pontaj), 

pe baza înscrierilor din condica/fişa  de prezenta de catre sefii de compartimente şi se depune la 
registratura unitatii, catre Departamentul Resurse Umane (Secretariat) pana la data de 1 a lunii 
urmatoare. 

  (4) În condica de prezenţă se vor nota de către coordonatorii compartimentelor 
întârzierile şi absenţele de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate, cât şi 
programele individualizate de muncă.  

  (5) Coordonatorii compartimentelor răspund de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii 
privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate 
peste prograul normal de lucru, absenţele nemotivate, întârzieri de la program şi alte aspecte 
care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

  (6) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei  situaţii neprevăzute sau 
unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident etc.), salariatul are obligaţia de 
a informa, în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare, conducătorul compartimentului din care 
face parte, respectiv conducerea şcolii. 

   (7) Situaţia prezenţei la serviciu se aprobă de către Directorul şcolii anterior întocmirii 
statului de personal/plată de către Compartimentul Secretariat. 

 
Art.21 Salariaţii pot fi învoiţi pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite 

numai pe baza unei cereri aprobate de către Directorul şcolii, în cel mult 24 de ore de la 
depunerea cererii la registratura şcolii. 

 
B. Concediile 

   
Art. 22 
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariaţilor; acesta nu 

poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. 
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de 

catre conducerea unitatii, cu consultarea reprezentantilor salariaţilor, în functie de interesul 
unitatii şi al salariatului in cauza, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru 
desfăşurarea examenelor naţionale, ȋn primele 2 luni calendaristice de la ȋnceputul cursurilor anului 

școlar, pentru anul urmator. 
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(3) Programarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic 
se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. Propunerile de programare se semnează de 
conducătorii compartimentelor şi se aprobă de conducerea şcolii. 

 (4) În cazul in care programarea concediilor de odihna se face fractionat, angajatorul este 
obligat să stabilească programarea astfel încat fiecare salariat să efectueze intr-un an calendaristic 
cel putin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt. 

  (5) Durata concediului de odihna de care beneficiaza salariatii unitatii este prevazuta in 
contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă şi se acorda proportional 
cu activitatea prestata într-un an scolar/calendaristic. 

  (6) Sărbatorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin  
contractul colectiv de muncă la nivelul unității nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

 
Art. 23 
(1) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a 

fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din  motive 
obiective, concediul nu poate fi efectuat. 

(2) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizație de 
concediu, care nu poate fi mai mică decat salariul de baza, indemnizatiile şi sporurile cu caracter 
permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute în contractul individual de muncă. 
             (3) Indemnizatia de concediu de odihna media zilnica a drepturilor salariale prevazute la 
alin. (1) din  ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu 
numărul de zile de concediu. 
             (4) Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an şcolar, îşi desfăşoară activitatea succesiv în 
mai multe unităţi/instituţii de învăţământ li se acordă concediul de odihnă de către 
unitatea/instituţia la care funcţionează în momentul începerii vacanţei. În aceste situaţii, 
indemnizaţia de concediu va fi suportată de toate unităţile/instituţiile de învăţământ la care au fost 
încadrate, proporţional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul anului şcolar respectiv. 

(5) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel puțin 5 zile 
lucratoare înainte de plecarea în concediu. 
  

Art. 24 
(1) Concediul de odihna poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

             (2) Angajatorul poate rechema salariatul din  concediul de odihna în caz de forta majora 
sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă. În acest caz 
angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare 
în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca 
urmare a întreruperii concediului de odihna. 

(3) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an. 
(4) Prin  exceptie, efectuarea concediului de odihna în anul urmator este permisă numai în 

cazurile prevazute de lege. 
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(5) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisă numai în cazul 
încetarii contractului îndividual de muncă, proportional cu perioada efectiv lucrata. 

(6) Încapacitatea temporara de muncă suspenda efectuarea concediului de odihna anual.  
  
 Art. 25 
 (1) Salariatii au dreptul la întreruperea activităţii, cu rezervarea postului sau a catedrei 
pentru cresterea şi îngrijirea copilului în varsta de pana la 2 (doi), 3 (trei) ani, precum şi de alte 
concedii în conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil. Concediul poate fi acordat numai 
unuia dintre părinţi sau susţinătorii legali. 
 (2) Cererea va preciza în mod expres obligatia ca salariatul / salariata să comunice în scris 
reluarea activităţii, anterior datei limită, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile lucratoare.  
  
 Art. 26   
 (1) Salariații unității au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 
profesională, în condițiile prevăzute de lege şi contractul colectiv de muncă. 
 (2) Cererea de concediu pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de 
începere a stagiului de formare profesionala, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea 
instituției de formare profesionala. 
 (3) Efectuarea concediului pentru formare profesionala se poate realiza şi fractionat în 
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 
învatamant sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul 
instituțiilor de învatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (2). 
 (4) Concediile fara plată pot fi acordate şi pentru rezolvarea unor probleme personale, cu 
respectarea dispozitiilor legii şi contractului colectiv de muncă, avandu-se în vedere atât interesele 
salariatului, cât şi buna desfăşurare a activităţii unităţii. 
  
 Art. 27 
 Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) are obligația să ia măsuri pentru organizarea 
şi ţinerea evidenței privind concediile de odihnă anuale, concediile pentru incapacitate temporară 
de muncă (medicale), concediile fara plata, orele prestate peste programul normal de lucru, 
absentele, întârzierile de la program, învoirile şi orice alte aspecte care privesc timpul de lucru al 
salariaţilor. 
 

C. Salarizarea 
  

Art. 28 
(1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are 

dreptul la un salariu exprimat în bani, în moneda natională. 
(2) În cadrul unității salariul este stabilit prin  dispozitiile legale aplicabile. 
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(3) Pentru activitatea prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat 
are dreptul la un salariu, fiind stabilit, conform legii, cu luarea în considerare a sporurilor cu 
caracter nepermanent, care pot fi: sporul de noapte, sporul pentru muncă suplimentara etc. 

 (4) Plata salariului se efectueaza periodic, în numerar prin  plata în contul personal al 
salariatului, la data stabilita de ordonatorul de credite ierahic superior. 
 (5) Salariații beneficiază şi de drepturi salariale suplimentare, conform contractului 
colectiv de muncă . 

 

Capitolul 6 – LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

Art. 29  

În cadrul Şcolii Gimmnaziale „Nicolae Labiş” un salariat desemnat se ocupa şi cu “liberul 

acces la informatiile de interes public”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 

123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

 

Art. 30  

În sensul Legii nr. 544/2001, prin  informație de interes public se înţelege orice 

informație care priveşte activităţile sau rezultă din  activităţile unei autorităţi publice sau 

instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației. 

  

Art. 31 Salariatul desemnat primeşte şi răspunde, prin  registratura unităţii, la solicitările de 

informaţii de interes public din  partea mass-media şi a persoanelor fizice şi juridice din  afara instituţiei.  

 

Art. 32  

Pentru buna desfăşura re a activităţii  toţi angajaţii S.G.N.L. au următoarele obligaţii: 

a) să dea dovadă de responsabilitate în producerea şi gestionarea informaţiilor de interes 

public şi a informaţiilor exceptate de la liberul acces, potrivit legii; 

b) să transmită în cel mai scurt timp persoanelor responsabile informaţiile de interes 

public pe care doresc să le aducă la cunoștința publicului larg, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

c) să consulte conducerea S.G.N.L. înainte de a populariza pe scară largă anumite evenimente, 

manifestări sau acţiuni ce pot influenţa imaginea S.G.N.L. atât în sens pozitiv, cât şi negativ; 

d) să informeze Directorul asupra solicitărilor de informaţii primite, precum şi asupra 

modului de soluţionare a acestora. 

. 
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Art. 33  Responsabilul desemnat are dreptul de a prezenta conducerii S.G.N.L. sugestii în 

ceea ce priveşte îmbunătăţirea imaginii instituţiei în rândul publicului larg. 

 

Art. 34  Responsabilul desemnat este autorizat să conceapă şi să difuzeze comunicate de 

presă sau alte materiale informative de interes general, în special atunci când acestea au 

menirea de a oferi o imagine favorabilă instituţiei. În cazul în care informaţiile solicitate de către 

persoane din  afara instituţiei se află în gestiunea unui alt compartiment al S.G.N.L., răspunsul la 

aceste solicitări se transmite pe baza datelor furnizate de către angajaţii compartimentului 

respectiv, conform prevederilor în vigoare. 

 

 

Capitolul 7 – PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art. 35 

(1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unitatii, în scris, cu privire la orice 
aspect care rezulta din  executarea contractului Individual de muncă. 

(2) Petitiile (cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată) salariaţilor se 
depun la registratura generala (Secretariat), în scris sau prin  poşta electronică, angajatul 
compartimentului avand obligatia de a înregistra documentul prezentat/trimis de salariat, fara 
a avea dreptul de a interveni asupra conţinutului documentului sau de a refuza înregistrarea, şi 
de a-i comunica salariatului numarul şi data înregistrarii. 

(3) Petitiile care nu sunt înregistrate la registratura (Secretariat) sau care nu conţin în 
cadrul lor datele de identificare ale petentilor şi nu sunt semnate în original nu sunt 
considerate valide şi nu se iau în considerare, fiind clasate. 

(4) Petiţia salariatului trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) numele, prenumele, postul pe care este încadrat, specialitatea (în cazul cadrelor didactice); 
b) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia; 
c) adresa poştală sau electronică la care urmează a-i fi comunicat răspunsul; 
d) semnătura salariatului. 

 

Art. 36 
(1) Unitatea va comunica petentului răspunsul său în scris, în termenul general 

prevăzut de legislatia în vigoare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrarii. Termenul de 30 de zile poate fi prelungit pentru motive temeinice cu 15 zile. 

(2) Compartimentul Secretariat răspunde de activitatea de repartizare a petiţiilor, în 
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conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin  Legea nr. 233/2002. 

(3) Toţi angajaţii S.G.N.L. carora le sunt repartizate spre soluţionare petiţii, au 
obligaţia de a respecta termenele prevăzute prin  lege.  

(4) Fapta salariatului care se face vinovat de depaşirea termenului de raspuns dispus 
de conducerea unitatii este considerată abatere disciplinară cu toate consecintele care decurg 
din  prezentul regulament intern şi legislatia aplicabila. 

(5) Toate petitiile repartizate catre solutionare sunt semnate şi de catre persoana care le-a întocmit. 
(6) Conducerea unitatii poate dispune declansarea unei cercetari interne sau să solicite 

salariatului lamuriri suplimentare, fara ca aceasta să determine o amanare corespunzatoare a 
termenului de raspuns. 

 

Art. 37 

(1) Salariatul are dreptul de a se adresa institutiilor abilitate ale statului, în scris, cu 
privire la aspecte care rezulta din  executarea contractului individual de muncă sau la 
institutiile indicate de unitate în raspunsul său la petitie şi înlauntrul termenului stabilit de 
contestatie, care nu poate depaşi 30 de zile calendaristice. Unitatea nu este responsabila de 
nerespectarea termenelor sau de necunoasterea procedurilor legale de catre salariat, aceasta 
determinand pierderea termenelor de sesizare ale institutiilor abilitate ale statului indicate 
de unitate în raspunsul său. 

(2) Unitatea nu va proceda la sanctionarea salariatului care s-a adresat conducerii 
acesteia şi/sau institutiilor abilitate ale statului, cu exceptia situatiilor în care fapta acestuia 
este considerata abatere disciplinara - abuz de drept - cu toate consecinţele care decurg din  
prezentul regulament intern. 

 

Art. 38 
Petitiile dovedite ca fondate atrag dupa ele protejarea institutionala – administrativă 

autorilor lor de orice masuri punitive, indiferent de persoana sau structura pe care conţinutul 
lor au vizat-o. 

 

Art. 39 

(1) În situaţia în care un salariat se adresează instituţiei cu mai multe petiţii sesizând 

 aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 

(2) Dacă după primirea răspunsului, salariatul se adresează cu o nouă petiţie care are  acelaşi 

conţinut cu precedenta, petiţia nouă se clasează, făcându-se menţiune despre faptul că  s-a răspuns. 

(3) Petiţiile anonime nu se iau în considerare şi se clasează.  
 

Art. 40 
(1) Petitiile dovedite ca nefondate, care prin  conţinutul lor, afecteaza prestigiul unitatii 
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sau al unui membru / membrii ai comunitatii institutionale sunt calificate ca abuz de drept. 
(2) Se consideră, de asemenea, abuz de drept depunerea repetată – de mai mult de 

două ori – de către una şi aceeaşi persoană, de petiţii dovedite ca nefondate. 
 

Art. 41 
Abuzul de drept este considerat în unitate abatere disciplinară gravă şi se sancţionează 

disciplinar, până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă inclusiv. 
 

Capitolul 8 – ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

  
Art. 42 
Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu muncă – inclusiv cu conduita la locul de 

muncă – ce consta într-o actiune sau inactiune săvarşită cu vinovatie sau din culpa de catre un 
salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, alte reglementari 
interne ale unitatii, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, ordinele sau 
dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Pentru personalul didactic de predare, didactic 
auxiliar şi personalul didactic de conducere, abaterea disciplinara este definita conform Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011. 

 
Art. 43 

 Constituie abatere disciplinara şi se sanctioneaza dupa criteriile şi procedura stabilite de 
legislatia în vigoare şi Regulamentul intern următoarele  fapte (cu titlu exemplificativ): 

a) întârzierea sistematică/nejustificata în efectuarea lucrărilor 
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărior 
c) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 
d) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor; 
f) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea salariatul; refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu, 
dispoziţiile ierarhice; 

g) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de 
interese stabilite prin  lege; 

h) încetarea nejustificata a lucrului; 
i) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unitatii, fara forme legale, 

înstrainarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale; 
j) transmiterea catre persoane fizice sau juridice a unor date sau informatii care nu sunt 

de interes public şi nu au legatura cu respectivele persoane; 
k) desfăşurarea de activitati ca salariati, administratori sau prestatori de servicii la alte 

persoane fizice sau juridice în timpul programului de lucru; 
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l) oferirea şi/sau solicitarea/primirea de foloase necuvenite, în legatura cu calitatea de 
salariat al unitatii, în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii unor atribuţii de serviciu, al 
furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii; 

m) traficul de influenta; 
n) abuzul de drept; 
o) atitudinea ireverenţioasă în timpul executării atribuţiilor de serviciu şi în 

comunicarea cu personalul unităţii 
p) efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor lucrari care nu au legatura cu 

obligatiile de serviciu; 
q) înscrierea în condica de prezenţă a unor date care nu corespund situaţiei de 

fapt/drept; 
r) nerespectarea obligatiilor salariaţilor 
s) orice alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative 

 
 Art. 44  
 Constituie abatere gravă orice faptă săvârşită de personalul şcolii ca abatere disciplinară , 
dacă perturbă substanţial activitatea instituţiei sau dacă înlătură orice posibilă conlucrare între 
angajator şi salariat, precum  şi fapta săvârşită care a cauzat un prejudiciu patrimonial sau de 
imagine însemnat. 
 
 Art. 45  
 Orice manifestare de hărţuire de orice natură, inclusiv hărţuirea sexuală este interzisă. 
Sunt considerate acte de hărţuire comportamentele şi faptele care au ca efect lezarea demnităţii 
unei personae şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.  
 

  

Capitolul 9 –  REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ  

 
Art. 46 
 Încălcarea, cu vinovăţie, de către salariaţi a îndatoririlor de serviciu, a normelor de 

conduită profesională şi de etică, a dispoziţiilor ierarhice şi a procedurilor aplicabile constituie 
abatere disciplinară  şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. 

 
Art. 47 
La individualizarea/stabilirea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de gravitatea 

abaterii disciplinare, de împrejurările în care fapta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al 
salariatului şi de consecinţele abaterii disciplinare, de comportamentul general în serviciu a 
salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare 
suferite de către acesta; 
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Art. 48 
 (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaţilor în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară  sunt: 
 A. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi personal de conducere: 
 a) observatie scrisa; 
 b) avertisment; 
              c) diminuarea salariului de baza cu pana la 15% pe o perioada de 1 – 6 luni; 
 d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 
pentru ocuparea unei functii didactice sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei functii 
de conducere, îndrumare şi control; 
 e) destituirea din  functia de conducere; 
 f) desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă. 

 
B. Pentru personalul nedidactic: 
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din  functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depaşi 60 de zile. 
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%. 
d) reducerea salariului de baza şi/sau, dupa caz, şi a indemnizatiei de conducere pe o 

perioada de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 
e) desfacerea disciplinara a contractului de muncă. 
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară  se poate aplica numai o singură sancţiune.  
(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) Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare este cea prevazuta de legislatia în 
vigoare, respectiv Codul muncii şi Legea educatiei nationale. 
  (5) Cercetarea presupuselor abateri disciplinare savarşite de personalul nedidactic se 
efectueaza de o comisie desemnata de Consiliul de Administratie, constituita din  3 persoane cu 
functia cel puţin egala cu a celui cercetat, dintre care una este reprezentantul 
sindicatului/reprezentantul salariaţilor. 
  (6) Cercetarea abaterilor disciplinare savarşite de personalul didactic, didactic auxiliar şi 
didactic de conducere se efectueaza în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

Art. 49 
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 48 B 

lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 

scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 
obiectul, data, ora şi locul întrevederii.  
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(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alîn. (2) fără 
un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea 
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

 
Art. 50  

(1) Angajatorul  dispune  aplicarea  sancţiunii  disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(2)  Sub  sancţiunea  nulităţii  absolute,  în  decizie  se  cuprind  în  mod obligatoriu: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară ; 
b) precizarea prevederilor din  statutul de personal, regulamentul intern, codul etic, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. 
(1), nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară  se aplică; 
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de 

refuz al primirii, prin  scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

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

Capitolul 10:  PROTECTIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

  
 

Art. 51 
(1) Unitatea se obliga să ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii şi sănătăţii 

salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 
(2) Masurile privind securitatea şi sănatatea în muncă nu creaza obligatii financiare pentru 

angajati. 
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A. Informare a salariaţilor privind protectia, igiena şi securitatea în muncă 
  

 Art. 52 
(1) Unitatea asigura  condiţii pentru instruirea personalului în domeniul securitatii şi  

sănatatii în muncă, urmarind însuşirea cunoştintelor şi formarea deprinderilor de securitate şi 
sănatate în muncă, activitate realizata prin  instruirea în domeniul securitatii şi sănatatii în 
muncă care cuprin de trei faze: 

a) instruirea introductiv-generala; 
b) instruirea la locul de muncă; 
c) instruirea periodica. 

(2) Instruirea introductiv-generala se efectueaza de catre persoana desemnata cu 
atributii şi responsabilitati în domeniul securitatii şi sănatatii în muncă a urmatorilor: 

a) noilor încadrati în muncă (inclusiv studentii, elevii în perioada efectuarii stagiului de 
practica, precum şi ucenicii şi alti participanti la procesul de muncă); 

b) salariaţilor detasati de la o unitate la alta; 
c) salariaţilor delegati de la o unitate la alta; 
d) salariaţilor puşi la dispozitie de catre un agent de muncă temporar. 

(3)  Instruirea la locul de muncă – se face de catre conducatorul locului de muncă, dupa 
instruirea introductiv-generala şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănatate 
în muncă, precum şi masurile şi activitatile de prevenire şi protectie specifice locului de muncă 
unde a fost repartizat salariatul respectiv.  

(4)  Instruirea periodica – se face întregului personal, de catre conducatorul locului de 
muncă şi are drept scop reîmprospatarea şi actualizarea cunoştintelor în domeniul securitatii şi 
sănatatii în muncă.  Aceasta se efectueaza periodic, la intervale stabilite prin  decizie a 
presedintelui Consiliului de Administratie şi suplimentar instruirii periodice programate, în 
următoarele  situatii: 

a)  cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul său de muncă; 
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate şi sănatate în muncă privind 

activitati specifice locului de muncă sau ale instructiunilor proprii de securitate a 
muncii; 

c)  la reluarea activităţii  dupa accident de muncă; 
d)  la executarea unor lucrari speciale.  

  
B.  Obligatiile unitatii 

  
Art. 53 
(1) În cadrul responsabilitatilor sale, unitatea în calitatea sa de angajator, are obligatia să 

ia toate masurile necesare pentru: 
a) asigurarea securitatii şi protectia sănătăţii salariaţilor; 
b) prevenirea riscurilor profesionale; 
c) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securitatii şi sănatatii în muncă. 
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(2) Ţinand seama de natura activitatilor unitatea are următoarele  obligatii: 
d) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănatatea salariaţilor, în urma careia, daca 

este necesar, să asigure imbunatatirea nivelului securitatii şi al protectiei salariaţilor; 
e) să ia în considerare capacitatile salariatului în ceea ce priveste securitatea şi sănatatea 

în muncă atunci când îi încredinteaza sarcini; 
f) să asigure conditiile optime pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente de 

muncă, pentru crearea conditiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi de evacuare a 
salariaţilor în situatii speciale şi în caz de pericol iminent; 

g) să întocmeasca un plan de prevenire şi protectie compus din  masuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor; 

h) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, dupa caz, testarii 
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmeaza sa o execute; 

i) să prevadă în contractul individual de muncă al salariaţilor materialele igienico-
sanitare care se acorda; 

j) să asigure echipamente de muncă fara pericol pentru securitatea şi sănatatea salariaţilor. 
 
C. Obligatiile salariaţilor 
 
Art. 54 
Salariatii  au următoarele  obligatii:  
a) să işi însuseasca şi să respecte prevederile legislatiei din  domeniul securitatii şi 

sănatatii în muncă şi masurile de aplicare a acestora; 
b) să utilizeze corect aparatura, uneltele, mijloacele de transport; 
c) să comunice imediat conducerii sau responsabilului cu activitatea de prevenire şi 

protectie orice situatie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol 
pentru securitatea şi sanatatea salariaţilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protectie; 

d) sa aduca la cunoştinta conducatorului locului de muncă accidentele de muncă suferite 
de propria persoana şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 

e) să coopereze cu conducerea sau cu lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire şi 
protectie, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte 
dispuse de catre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protectia sănatatii şi 
securitatii salariaţilor; 

f) să opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 
il informeze de îndata pe conducatorul locului de muncă. 

 
 D. Organizarea activităţii  de securitate şi sănatate în muncă în cadrul unitatii 
  

Art. 55 
 (1) Unitatea poate organiza activitatea de securitate şi sănatate a muncii atat cu personal 
propriu, prin  desemnarea unor lucratori cu activitatea de prevenire şi protectie, cat şi cu 
serviciul extern de prevenire şi protectie.  
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 (2)  Lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire şi protectie se stabileste prin  decizie 
interna emisă de directorul unitatii. 
    
 E. Serviciul medical de medicina  muncii 
  

Art. 56 
(1) Prestarea servicilor medicale de medicina  muncii se realizeaza la nivelul unitatii prin  

intermediul unui cabinet specializat  pe baza de contract prin  care se asigura  următoarele : 
a) angajarea personalului se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil, 

 cu confirmarea scrisă a medicului de medicina  muncii ca locul de muncă sau meseria propusă 
nu este contraindicata din  punct de vedere al sănatatii viitorului salariat; unitatea  are obligatia 
de a completa fişa  de solicitare a examenului medical la angajare şi fişa  de expunere la riscuri 
profesionale, datele privind profesia şi locul de muncă în care urmeaza să lucreze candidatul, un 
extras (copie) a carnetului său de muncă şi, dupa caz, o copie a dosarului său medical de la locul 
anterior de muncă al acestuia;  medicul de medicina  muncii completeaza fişa  de aptitudine, cu 
concluzia examenului medical la angajare (apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru 
locul de muncă respectiv); 

b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al  
salariaţilor o data pe an şi urmarirea efectuarii integrale a acestuia;  

c) respectarea recomandarilor medicale rezultate în urma examenelor medicale la  angajare,  
a controalelor medicale de adaptare şi periodice şi a examenului medical la reluarea activităţii . 

(2) Medicul de medicina  muncii este obligat să prezinte lucratorului desemnat cu S.S.M. 
al unitatii rapoarte scrise cu privire la starea de sănatate a salariaţilor în relatie cu conditiile de 
muncă şi riscurile profesionale, la actiunile întreprinse şi eficienta acestora. 

 
 F.  Metode şi mijloace de înstruire 
  

Art. 57 
Unitatea are obligatia, conform legii, să asigure organizarea unei activitati permanente de  

informare  în domeniul protectiei muncii, utilizand formele şi mijloacele cu conţinut specific: 
afise, pliante, cataloage, brosuri, carti, informari,  etc. 
  
 G. Materiale igienico-sanitare 

   
Art. 58 
Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu şi gratuit salariaţilor, în scopul 

asigurarii igienei şi protectiei personale, în completarea masurilor generale luate pentru 
prevenirea unor imbolnaviri profesionale. Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie 
materiale igienico-sanitare. La stabilirea cantitatilor şi periodicitatea acordarii acestora se ţine 
cont de recomandarile medicului de medicina  muncii.  
    

http://scoalanicolaelabis.ro/


 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 

Adresa: Strada Firidei nr.2, Sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoalanicolaelabis@gmail.com 

 Site: http://scoalanicolaelabis.ro  

   C.I.F. 32579777 
 

 

 

25 
 

Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale “Nicolae Labiş” 

H. Instructiuni proprii de traseu la/de la loc de muncă/domiciliu 
  

Art. 59 
În timpul deplasării pe traseul normal de acasă la serviciu şi de la serviciu acasă, potrivit 

declaratiei personale, în perioada de timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati să 
respecte următoarele  reguli: 

a) să circule numai pe trotuare, iar în lipsă acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice; 
b) să circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare 

sau poteci; 
c) să traverseze drumurile publice prin  locurile unde sunt indicatoare sau marcaje 

pentru trecerea pietonilor, iar acolo unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, 
pe la coltul strazilor, dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol; traversarea 
drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora; 

d) să nu urce, să nu coboare şi să nu deschida uşile autovehiculului de transport în 
comun în timpul mersului; 

e) să nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor, 
troleibuzelor, autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stand în picioare în 
caroseria autocamioanelor sau remorcilor; 

f) să nu distraga, prin  discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor de transport în comun; 
g) să foloseasca numai acele culoare şi scari rulante de acces la peroanele amenajate 

pentru urcare/coborare în mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata 
(metrou usor); calatorii nu vor urca sau cobori din  ramele acestor mijloace de 
transport dupa ce a fost comunicata comanda de închidere a uşilor de acces ale 
garniturii respective; 

h) să respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor în care locuiesc pe 
timpul deplasării la / de la locul de muncă; 

i) la deplasarea la/de la loc de muncă/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala 
să respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel încat să protejeze 
propria persoana şi pe ceilalti participanti la traficul auto. 

 
 

Capitolul 11 – REGULI PENTRU SITUATII SPECIALE 

 
A.  Reguli pentru sezonul rece 
 
   Art. 60 

Înainte de începerea sezonului rece se vor lua următoarele  masuri, raspunzator de 
executarea acestora fiind Compartimentul Admînistrativ: 

a) vor fi verificate instalatiile de încalzire, centralele termice, conductele, corpurile şi 
elementele de încalzire şi, dupa caz, vor fi înlaturate defectiunile constatate; 
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b) vor fi protejate componentele instalatiei de stingere cu apa (hidranti); 
c) se vor asigura  unelte şi accesorii pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare şi 

interventie. 
 
Art. 61 
Daca temperaturile scad sub –20 grade Celsius pe o perioada de cel puţin 2 zile 

lucratoare, consecutive, corelate cu conditii de vant intens, se vor lua următoarele  masuri 
pentru ameliorarea conditiilor de muncă: 

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 l/persoana/zi; 
b) asigura rea climatului corespunzator în birouri, alte încaperi, campusuri scolare; 
c) acordarea primului ajutor şi asigurarea asistentei medicale de urgenta în cazul afectarii 

starii de sănatate în timpul programului de lucru, cauzata de temperaturile scazute. 
 
B. Reguli pentru perioadele caniculare 
 
Art. 62 
Daca temperaturile depasesc +37 grade Celsius pe o perioada de cel puţin 3 zile 

consecutive, se vor lua următoarele  masuri pentru ameliorarea conditiilor de muncă: 
a) asigurarea ventilatiei la locul de muncă; 
b) asigurarea zilnic a cate 2 l apa /persoana; 

 
D. Reguli pentru perioadele de pandemie 

 

Art. 63  

În cazul pandemiei cu SARS-CoV-2 se vor lua următoarele măsuri de prevenire a îmbolnăvirii: 

a) Dotarea dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâîni 

b) Verificarea temperaturii la începutul programului de lucru 

c) Dotarea grupurilor sanitare cu materiale igienice 

d) Igienizarea şi dezinfectarea periodică a spaţiilor de lucru 

e) Marcarea traseelor de acces în unitatea şcolară 

 

 

Capitolul 12 – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI  NEDISCRIMINĂRII ŞI AL  

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI  FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

 

 Art. 64 

(1) Unitatea respecta prevederile legale cu privire la nediscriminare şi la respectarea 

demnitatii umane şi aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii săi. Astfel 
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relatiile de muncă din  cadrul unitatii nu sunt conditionate: 

a) de participarea la o activitate economica sau exercitarea libera a unei profesii, de 

apartenenta salariatului la o anumita rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, de 

convingerile, sexul sau orientarea sexuala, de vârsta sau de apartenenta salariatului la o 

categorie defavorizata; 

b) la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv ca aceasta apartine unei rase, 

nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita convingerilor, 

varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia; 

c) la ocuparea unui post, prin  anunt sau concurs organizat de unitate sau de reprezentantul 

acesteia, de apartenenta la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie 

defavorizata, de varsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor; 

d) la acordarea prestatiilor sociale de care beneficiaza salariatii, datorita apartenentei 

angajatilor la o rasă, nationalitate, comunitate lingvistica, origine etnica, religie, categorie 

sociala sau categorie defavorizata ori datorita varstei, sexului, orientarii sexuale sau 

convingerilor acestora. 

(2) Reglementarile legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrangerii 

dreptului unitatii de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor şi standardelor 

uzuale în domeniul respectiv, atata timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare; 

(3) Unitatea va asigura  confidentialitatea datelor privitoare la rasă, nationalitatea, 

etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter personal care privesc 

persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă. 

 

Art. 65 

(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de 

concediul de maternitate contituie discriminare în sensul prezentului Regulament intern. 

(3) Este înterzis să se solicite unei candidate, în vederea angajarii, să prezinte un test de 

sarcina şi să semneze un angajament ca nu va ramane însarcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de muncă. 

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alîn. (1) acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide şi/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii 

 
Art. 66  

Personalul salariat din  Școala Gimnazială “Nicolae Labiș”  va respecta şi aplica 

următoarele norme de conduită colegială: 
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a) relaţiile colegiale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic se bazează pe  

respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin 

reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

 b) în activitatea profesională, personalul unității şcolare evită practicarea oricărei forme 

de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea 

fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului. 

c)  între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea 

şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau 

urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 

e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza  criterii care au în vedere 

performanţa, rezultatele profesionale şi conduita deontologică; 

f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor 

standarde superioare de calitate în activitatea desfăşurată; 

g) orice salariat al unității de învățământ are obligația de a evita, prin  afirmaţii, aprecieri 

sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională, personală şi/sau socială a oricărui alt angajat al 

unității de învățământ, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în 

vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); 

h) întreaga activitate a persoanelor din  Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş”, trebuie să 

permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii 

candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare  

corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele 

şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 

i) reacţia publică a oricărui salariat din  unitatea şcolară - prin  drept la replică, 

discurs public, întrunire etc., atunci când o anumită situaţie  creată de către membrii 

comunităţii şcolare sau de către oricine altcineva din  afara acesteia, afectează implicit şi 

imaginea instituţiei de învățământ şi atrage, pe cale de consecință, sancționarea persoanei 

respective conform legislației în vigoare. 

 

Art. 67 

(1) În  exercitarea  atribuțiilor de serviciu, personalului salariat din  Şcoala 

Gimnazială “Nicolae Labiş” îi este înterzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

 b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia 
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publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

 c)  să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

 d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 

drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi din  unitatea şcoalară. 

e) să furnizeze informații cu caracter intern, persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva instituţiei de învățământ în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

 (2) Prevederile art.67 se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă 

de 2 ani, dacă dispoziţiile din  legi speciale nu prevăd alte termene şi nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaţia legală a personalului de a furniza informaţii de interes public celor 

interesaţi, în condiţiile legii. 

 

Art. 68   

Personalul unității şcolare are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 

demnităţii persoanelor din  cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin : 

 a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

 b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

 c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

 (3) Personalul unității şcolare trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată 

pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul unității şcolare are 

obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin : 

 a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, 

raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

 b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(4) Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiș” respinge categoric conduitele inadecvate. 

 

Art. 69   

 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

 (2) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale. 
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 (3) În exprimarea opiniilor, personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Art. 70  

(1) Personalul salariat din  Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş” are obligaţia de a apăra cu 

loialitate prestigiul unității şcolare în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de 

la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

Art. 71 

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi 

reprezentanţii comunităţii locale, personalul salariat al unității de învățământ respectă şi aplică 

norme de conduită prin care: 

a) aşigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile 

de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi 

nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru. 

c) în  realizarea  colaborării  şi  a  parteneriatelor  cu instituţiile/reprezentanţii 

comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja 

activităţi care să  conducă la prozelitism religios, partizanat politic sau segregare şcolară, 

acţiuni care  pun  în  pericol  integritatea  fizică  şi  morală  a  elevilor  sau  care  permit 

exploatarea prin  muncă a acestora. 

 

 

Capitolul 13 – CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ  A SALARIAŢILOR 

 

Art. 72 

(1)  Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariaţilor se întemeiaza pe 

 aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calitatii muncii, a comportamentului, 

a initiativei, a eficientei şi creativitatii, pentru fiecare salariat, avandu-se în vedere, în primul 

rand, obligatiile din  fişa  postului. 

(2)  Evaluarea periodica se face cu probitate, realism şi obiectivitate, astfel: 

- prin  autoevaluare; 

- evaluarea la nivelul consiliului de administratie. 

(3)  Evaluarea personalului didactic de predare şi a personalului didactic de conducere se 

face, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate prin ordin  de mînistru. 

(4) Activitatea profesionala a personalului se apreciaza ca urmare a evaluarii 
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performantelor profesionale îndividuale prin  acordarea unuia din  următoarele  calificative: 

“foarte bine”, “bine”, “satisfacator” sau “nesatisfacator” şi se consemneaza în raportul de evaluare. 

(5) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare, pe categorii, astfel: 

 personal didactic – în perioada 1–30 septembrie, pentru anul scolar anterior; 

 personalul didactic auxiliar – în perioada 1–30 septembrie, pentru anul scolar anterior 

 personal nedidactic - în luna decembrie a anului curent; 

             (6) Evaluarea se poate realiza şi înainte de expirarea perioadelor prevazute la alin. (5) 

atunci cand intervin anumite situatii ca: 

a) perspectiva unei concedieri colective sau individuale, ca urmare a reorganizarii 

activităţii , evaluarea avand ca scop identificarea criteriilor de selectie a salariaţilor aflati pe 

posturi similare; 

b) contractul individual de muncă al persoanei evaluate înceteaza, se modifica sau se 

suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni; 

c) contractul individual de muncă al evaluatorului înceteaza, se modifica sau se 

suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni; 

d) cand, în timpul anului calendaristic, persoana evaluata urmeaza a fi promovata în functie. 

(7)  La evaluarea salariaţilor nu se vor lua în considerare perioadele în care: 

a) contractul de muncă a fost suspendat, indiferent daca suspendarea a intervenit de 

drept sau la initiativa uneia dintre parti; 

b) salariatul nu a putut desfăşura activitate din  motive care tin de angajator, chiar 

daca acesta a fost prezent la muncă; 

c) salariatul nu a putut desfăşura  activitate din  pricina unei greve, chiar daca nu a 

participat la aceasta; 

(8) Rezultatele evaluarii profesionale pot fi utilizate în vederea: 

a) stabilirii gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerințele cuprinse în fişa  postului; 

b) stabilirii obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare urmatoare; 

 c) fundamentarii activităţii  de promovare; 

d) fundamentarii activităţii  de recompensare; 

e) identificarii nevoilor de formare profesionala continua; 

f) validarii programelor de recrutare, selectie, încadrare, formare profesionala continua; 

g) înlesnirii dialogului dintre persoana ierarhic superioara şi subordonat în vederea 

cresterii performantei profesionale; 

h) selectiei salariaţilor prealabil operarii unei concedieri individuale sau colective; 

i)  selectiei salariaţilor corespunzatori profesional. 
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Art. 73 

În procesul evaluarii atat angajatorul, cât şi angajatul au obligatii, dupa cum urmeaza: 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele  obligatii: 

a) să se prezinte la data şi ora stabilita în vederea evaluarii de catre consiliul de administratie; 

b) să coopereze cu seful ierarhic superior sau directorul unitatii, în vederea bunei 

desfăşurări a procedurii de evaluare; 

c) să ia nota de rezultatele evaluarii şi să depună toate eforturile în vederea 

imbunatatirii rezultatelor acesteia. 

(2) Angajatorul are, în principal, următoarele  obligatii: 

a) să informeze salariatii înca de la angajare, cu privire la criteriile de evaluare pe care le 

utilizeaza la nivelul unitatii; 

b) să realizeze evaluarea salariaţilor cu obiectivitate; 

c) să nu foloseasca criterii cu caracter discriminatoriu sau să nu utilizeze criteriile de 

evaluare într-o modalitate discriminatorie; 

d) să comunice salariatului, în scris, rezultatele evaluarii în termen de 5 zile de la data 

stabilirii calificativului în cadrul consiliului de administratie ; 

e) să depuna toate eforturile în vederea imbunatatirii rezultatelor evaluarii salariaţilor, 

inclusiv prin  formarea profesionala a acestora; 

f) să sanctioneze manifestarile de subiectivism, nepotism sau inechitate; 

g) să sanctioneze disciplinar salariatii responsabili cu evaluarea, care se fac vinovati de 

aplicarea incorecta a criteriilor acesteia. 

 

Art. 74 

Evaluarea periodica a personalului angajat se va face conform criteriilor specifice 

stabilite în fişele de (auto)evaluare anuală, pe categorii de personal, respectiv postul ocupat. 

 

Art. 75 

(1) În baza criteriilor mentionate la art. 74 se procedeaza dupa cum urmeaza: 

a) salariatul işi face autoevaluarea prin  acordarea de puncte pentru fiecare criteriu 

prevazut în fişa  individuala de (auto)evaluare, asumându-şi documentul prin  semnătură;  

b) fişa de (auto)evaluare va fi însoţită obligatoriu de un raport al activităţii; 

c) consiliul de administratie, în prezenta salariatului evaluat, stabileste punctajul 

final şi, pe cale de consecinta, calificativul. 

(2) Pentru personalului didactic de predare, calificativul se stabileste pe baza punctajului 

final, dupa cum urmeaza: 
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între 86 – 100 puncte = Foarte Bine (FB); 

între 71 – 85 puncte = Bine (B); 

între 61 – 70 puncte = Satisfacator (S); 

între 0 – 60 puncte = Nesatisfacator (NS) 

(3) Punctajul final şi calificativul corespunzator acestuia se aduce la cunostinta 

salariatului, în scris, în termenul legal. 

 

Art. 76 

(1) Salariatul poate contesta calificativul acordat. Contestatia se adreseaza directorului 

unitatii de învatamant, în termen de 3 zile de la comunicarea în scris a calificativului. 

(2) Comisia de contestatii, formata din  3 membri, altii decat persoanele care au participat 

la evaluarea în prima etapa, şi constituita prin  decizie a  directorului, solutioneaza contestatia, în 

termen de 5 zile, pe baza fişei  de evaluare şi a procesului- verbal/fişei  de mentiuni, precum şi a 

altor înscrisuri concludente. 

(3)  Rezultatul contestatiei se comunica salariatului, în scris, în termen de 5 zile. 

(4)  Dreptul salariatului de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. 

 

Art. 77 

În cazul în care salariatul dobandeste calificativul anual “nesatisfacator”, se considera ca 

acesta nu corespunde cerintelor postului şi se procedeaza potrivit legislatiei muncii aplicabile în 

materie. În egala masura, se considera ca salariatului nu corespunde cerintelor postului în 

masura în care acesta dobandeste calificativul „satisfacator” la doua evaluari consecutive. 

 

 

Capitolul 14 – DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 78 

(1) Regulamentul Intern se întocmeşte de către unitatea şcolară, cu consultarea obligatorie 

a organizațiilor sindicale din  instituție şi se aprobă de către Consiliul de administraţie. 

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data aprobării sale în Consiliul de 

administraţie şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din  momentul încunoştinţării acestora. 

 (3) Modul concret de informare  a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului 

intern se va realiza astfel: Compartimentul Secretariat din  cadrul unitatii va difuza prezentul 

Regulament intern în scris sau/şi poşta electronică tuturor salariaţilor care au obligatia de 

confirma luarea la cunoştinţă şi prin  semnătură olografă. 
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(4) Un exemplar din  regulament va fi afişat la sediul instituţiei.  

   (5) Regulamenul se completeaza cu proceduri, dispozitii, regulamente ulterioare, 

conform legii. În situaţia unui conflict între dispoziţiile legale şi prevederile din  regulament, vor 

avea prioritate dispoziţiile legale. 

(6) Regulamentul intern poate fi modificat şi completat în cazul în care apar modificări 

legislative sau daca necesitatile interne ale unitatii o cer. 

(7) Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului intern, în baza 

modificărilor prevederilor legale sau la iniţiativa angajatorului, derulată în limita prevederilor 

legale, este supusă procedurilor de informare  stabilite în concret la articolele de mai sus. 

(8) Cu data prezentului regulament işi înceteaza valabilitatea orice dispozitie contrara. 

. 

  

 

 
DIRECTOR, 

Maria-Laura PREOTESCU 
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