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Cap. I.   Dispoziţii generale 
 

Art.1. Prezentul Regulamentul Intern stabileste dispoziții referitoare la organizarea si disciplina 

muncii, în baza prevederilor: 

        - Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  - cu toate actualizările ulterioare specifice ,  

        - legislației muncii specifice in vigoare,    

        - Contractului colectiv de munca unic la nivelul învățământului preuniversitar          

Art.2. Salariații școlii au obligația de a respecta regulile generale și permanente de conduită și 

disciplină stabilite prin prezentul Regulament Intern. 

Art.3. 

(1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaților școlii indiferent de natura contractului de 

munca. 

(2) Toti salariații școlii sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament 

Intern. 

Art.4. Dispozițiile prezentului Regulamentului Intern pot fi completate prin decizii, norme interne 

de serviciu, norme generale sau specifice în domeniul conduitei salariaților, în măsura în care 

acestea sunt necesare. 

  

Capitolul II. Organizarea muncii. Timpul de muncă. Programul de lucru 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative şi administrativ-gospodăreşti în condiţii 

normale, Consiliul de conducere al Şcolii Gimnaziale Gherăeşti a stabilit următoarele norme de 

ordine interioară: 

 

Art. 1. Activitatea în şcoală este organizată şi controlată de către Consiliul de Administraţie. În 

general, problemele şcolii şi ale procesului de învăţământ vor fi rezolvate de către director, iar cele 

administrative de către directorul adjunct şi secretar. În lipsa acestora, problemele curente vor fi 

rezolvate, în limita posibilităţilor, de către cadrele didactice de serviciu. 

 

Art. 2. Cursurile şcolare se desfăşoară de luni până vineri, între orele 8
00

-16
00

 (8
00

-13
50  

- gimnaziu;
 

8
00

-11
45 

şi 12
00

-15
40 

- primar)
 
. Clasele pregătitoare-IV vor învăţa în două schimburi, în corpurile B 

şi C (după amiază vor învăţa clasele: I B, II A, IVB), iar clasele V-VIII vor învăţa dimineaţa, în 

corpul A. În corpul B învaţă dimineaţa  clasele pregătitoare. Intrarea elevilor la cursuri se va face 

cu 10 minute mai devreme; pauzele vor fi de 10 minute, cu excepţia celei de la ora 10
45

, care va fi 

pauza mare – de 20 minute. Pauzele vor fi anunţate prin soneria şcolii. 

 

Art. 3. Desfăşurarea programului zilnic se face sub îndrumarea, conducerea şi supravegherea 

cadrelor didactice de serviciu şi a elevilor de serviciu. În acest sens, domnişoara profesoară  Rusu 

Simona şi doamna învăţătoare Gabor Eugenia, care răspund de serviciul pe şcoală al cadrelor 

didactice şi al elevilor, au întocmit un grafic zilnic cu cadre didactice şi elevii de serviciu, expus la 

afişierul elevilor şi la afişierul din cancelarie. Câte 3 elevi vor face de serviciu pe timpul unei zile 

(dimineaţă) pe holul şcolii, la măsuţa de serviciu, în corpurile A şi C.  

 

Art. 4. Se  va constitui contribuţia benevolă pentru fondul şcolii: 1 leu de elev pe semestru. Acest 

fond se va folosi pentru premierea activităţilor extraşcolare. 
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Art. 5. Organizarea activităţilor cu elevii (programe distractive, excursii, concursuri etc.), atât în 

şcoală, cât şi în afara ei, se va face numai cu aprobarea directorului. 

 

Art. 6. Toate anunţurile ce interesează cadrele didactice vor fi consemnate pe tabla din cancelarie 

sau avizier. 

 

Art. 7. Consiliul de administraţie a şcolii, comisiile metodice şi comisiile de catedră îşi vor 

desfăşura activitatea după graficul şi atribuţiile pentru fiecare membru, existente în dosarul şcolii. 

 

Art. 8. Zilele de sărbătoare legală în care activităţile firmei sunt sistate sunt: 

 - 1 si 2 ianuarie; 

 - a doua zi de Paşti; 

 - 1 Mai; 

 - a doua zi de Rusalii; 

 - 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

 - 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat,Ocrotitorul Romaniei; 

 - 1decembrie; 

 - prima şi a doua zi de Crăciun; 

- câte două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele  

religioase legale. 

 
Capitolul III. Contractul individual de munca 

 

Art. 9  La angajarea persoanei secretarul ș colii, responsabil al resurselor umane, întocmeș te 

contractul individual de muncă care poate fi pe perioadă determinată sau pe perioadă 

nedeterminată, în funcț ie de viabilitatea postului ocupat; 

Art. 10 Contractul este întocmit în două exemplare ș i este aprobat de către directorul ș colii; un 

exemplar este înmânat angajatului, iar al doilea exemplar rămâne arhivat în dosarul personal la 

secretarul ș colii; 

Art. 11 Contractul individual de muncă pe perioadă determinată este valabil 1 an, prelungirea 

duratei acestuia realizându-se printr-un act adiț ional întocmit de secretar ș i aprobat de director; 

Art. 12 Contractul individual de muncă pe perioadă determinată nu poate fi prelungit mai mult de 

3 ani; 

Art. 13 Actul adiț ional se întocmeș te pentru contractul individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată, în cazul modificării legislaț iei/contractului colectiv de muncă ș i pentru orice tip 

de contract ori de câte ori apar modificări salariale. 

 

Cap. IV.   Cadre didactice 

 

Sectiunea 1: Drepturi 

Art.14. Drepturile cadrelor didactice sunt cele documentate in Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011 

cu ultimele actualizări în vigoare. 

Art.15. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, 

care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.  
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Art. 16. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011. Profesorul influenţează comportamentul elevului. De aceea se recomandă 

profesorilor să se adreseze elevilor cu eleganţă şi respect ; 

Art. 17. Pentru acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru activitatea desfăşurată pe an 

şcolar, s-au stabilit următoarele criterii: 

a) Realizarea tuturor sarcinilor de serviciu potrivit fişei postului: 

- parcurgerea materiei conform programei; 

- întocmirea corectă a documentelor de planificare a demersului didactic; 

- respectarea calendarului activităţilor : predarea conform planificării, evaluarea ritmică cu 

notarea în documentele şcolare a rezultatelor elevilor la timpul potrivit, pregătirea evaluării 

semestriale; 

- comunicarea cu familia elevilor ori de câte ori este necesar; 

- cooperarea cu ceilalţi profesori din şcoală; 

- procent peste 75% de promovabilitate la Examenele Naţionale; 

b) Iniţierea, organizarea sau participarea la activităţi extraşcolare cu elevii; 

c) Participarea la activităţi de perfecţionare şi dezvoltare profesională; 

d) Organizarea unor activităţi de dezvoltare profesională; 

e) Contribuţia la creşterea prestigiului ș colii prin activitatea şi comportamentul personal. 

Art. 18 Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o 

autoritate şcolară sau publică.  

Art.19   Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi facută 

numai cu acordul celui care o conduce.  

Art.20 Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de 

către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.  

Art.21 În scoală sau în vecinătatea şcolii, cadrul didactic este protejat de către autorităţile 

responsabile cu ordinea publică. Protectia este asigurată împotriva persoanei sau grupului de 

persoane care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care 

împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale. Protecţia este solicitată de persoana 

autorizată prin regulamentul şcolar.  

Art.22 Personalul didactic este încurajat sa participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 

propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti.  

Art.23 Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, 

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal 

constituite, în conformitate cu prevederile legii.  

Art.24 Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, daca acestea nu afectează prestigiul 

învăţământului şi demnitatea profesiei de educator.  

Art. 25 Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea 

obligaţiilor profesionale.  

Art. 26 Personalului didactic titular, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate 

artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale sau 

între instituţii, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic sau catedra, pentru 

perioada respectivă.  
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Art.27 Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, în condiţiile prezentului articol, se 

consideră vechime la catedră.  

 Art.28 Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o 

dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior sau, dupa caz, a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Neamţ, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.  

Art. 29 Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel:  

a) concediul anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare cu o durată de cel puţin 62 de zile, 

exclusiv duminicile si sărbătorile legale; în cazuri bine justificate, conducerea şcolii poate întrerupe 

concediul legal, persoanele în cauza urmând a fi remunerate pentru munca depusă;         

b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de 

către Consiliul de Administraţie în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză;  

c) 6 luni de concediu plătit, o singură dată, pentru cadrele didactice aflate la catedră, care 

redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare 

sau de editare, cu aprobarea senatului universitar, respectiv a consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar;  

d) neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului 

şcolar sau universitar următor;  

Art.30 Personalului didactic titular din mediul rural, care nu dispune de locuinţă şi caruia nu i se 

poate oferi locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul didactic, i se vor deconta de 

catre administratia locala cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la si de la locul de 

munca.  

Art.31 Personalul didactic beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% 

din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului în bazele de odihna si de tratament 

ale învatamântului si ale sindicatelor, precum si în alte spatii contractate de Ministerul Muncii si 

Protectiei Sociale. Contractele colective de munca pot cuprinde compensari din alte surse 

referitoare la cheltuielile mentionate anterior.  

Art. 32 Personalul didactic are dreptul la întreruperea activitatii didactice, cu rezervarea postului 

sau a catedrei, pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârsta de pâna la  2 ani (3 ani în condiț ii 

speciale – copil bolnav, gemeni). De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau 

sustinatorii legali.  

Art. 33 În caz de deces al unui cadru didactic cuantumul ajutorului acordat celor îndreptatiti este 

de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale.  

Art.34 Personalul didactic beneficiaza, în limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri 

extrabugetare sau din sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare 

si de participare la manifestari stiintifice organizate în strainatate, cu aprobarea Consiliului de 

Administratie al inspectoratului scolar judetean Neamt.  

Art.35 Personalul didactic beneficiaza de reducere cu 50%, pentru 6 calatorii pe an dus-întors, pe 

mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne.  

Art. 36 Cadrele didactice si copiii acestora în vârsta de pâna la 14 ani, care însotesc prescolari, 

elevi în tabere si excursii, beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa, în 

conditiile legii.  

Art.37 Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de 

admitere în învatamântul superior si beneficiaza de gratuitate la cazarea în camine si internate.  
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Sectiunea 2: Indatoriri 

Art.38 Personalul didactic are îndatoriri de natura profesională, materială ș i morală, care 

garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.  

Art.39 Cadrele didactice au urmatoarele îndatoriri: 

a. să respecte programul de activitate şi îndeplinirea la timp a obligaţiilor; 

b. să respecte atribuţiile din fişa postului; 

c. să respecte normele de sănătate ș i securitate în muncă, situaț ii de urgenț ă şi igienico-

sanitare; 

d. să înştiinţeze conducerea şcolii despre abaterile şi neregulile constatate; 

e. să nu părăsească locul de muncă fără aprobare; 

f. să supravegheze siguranţa şi securitatea elevilor pe tot parcursul programului şcolar până la 

ieşirea acestora din curtea şcolii; 

g. să asigure securitatea actelor şi documentelor; 

h. să păstreze toate bunurile şcolii şi să le folosească eficient; 

i. în cererile de învoire, cadrele didactice au obligaţia de a propune conducerii şcolii un 

înlocuitor pentru orele de clasă. 

Art.40 Toţi diriginţii şi toţi învăţătorii trebuie să contribuie la desfăşurarea activităţilor cultural-

artistice, în colaborare cu responsabilul acestor activităţi din şcoală. 

Art.41 Activitatea instructiv-educativă cu elevii desfaș urată de cadrele didactice trebuie să 

respecte următoarele etape: 

- planifică activităț ile cu caracter instructiv ș i educativ, determină sarcinile ș i obiectivele pe 

variate niveluri, îș i structurează conț inuturile esenț iale si alcătuieș te programa; 

- organizează activităț ile instrucț ionale, fixează programul muncii instructiv-educative, 

structurile ș i formele de organizare. Cadrul didactic are sarcina de a constitui ș i determina 

climatul ș i mediul pedagogic; 

 - comunică informaț iile ș tiinț ifice, mesajele, stabileș te canalele de comunicare ș i repertoriile 

comune. Dialogul elev-cadru didactic necesită un climat educaț ional stabil, deschis si constructiv; 

- conduce activitatea desfaș urată în sala de clasă, direcț ionând procesul asimilării dar ș i al 

formării elevilor prin apelul la normativitatea educaț ională. Conduita psihopedagogică a cadrului 

didactic trebuie să faciliteze elaborarea sentimentelor ș i ideilor comune; 

- coordonează activităț ile instructiv-educative ale elevilor, urmărind în permanenț ă realizarea 

unei sincronizări între obiectivele individuale cu cele comune ale clasei, evitând suprapunerile sau 

risipa ș i contribuind la întărirea solidarităț ii clasei; 

- îndrumă elevii pe drumul cunoaș terii prin intervenț ii punctuale adaptate situaț iilor respective, 

prin sfaturi ș i recomandări care sa susț ină comportamentele ș i reacț iile elevilor; 

- motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive ș i negative; utilizează aprecierile 

verbale ș i reacț iile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează 

valoric prin serii de intervenț ii cu caracter umanist tendinț ele negative identificate în conduitele 

elevilor;  

- consiliază elevii în activităț ile educaț ionale, dar ș i în cele extraș colare, prin ajutorare, sfaturi 

în orientarea culturală ș i profesională, dar ș i în cazurile de patologie ș colară; 

  - controlează elevii în scopul cunoaș terii stadiului în care se află activitatea de realizare a 

obiectivelor precum ș i nivelele de performanț ă ale acestora. Controlul nu are decât un rol 

reglator ș i de ajustare a activităț ii ș i atitudinii elevilor; 
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- evaluează măsura în care scopurile ș i obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de 

evaluare sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate ș i prin elaborarea sintezei 

aprecierilor finale. Judecătile valorice pe care le emite vor constitui o bază temeinică a procesului 

de caracterizare a elevilor. 

 

Sectiunea 3: Codul de conduita al cadrului didactic 

 

“Cultivaţi sentimentul naţional şi religios, în noile generaţii. Faceţi copiii să preţuiască 

evenimentele mari ale istoriei noastre, convingeţi-i că strămoşii lor au fost eroi, redeşteptaţi in 

inima lor aceeaşi aprinsă iubire de ţară, siliţi-vă a-i convinge că ţara lor este cea mai buna ţară, 

că neamul lor este cel mai nobil, cel mai energic. Nu vă temeţi că veţi cădea în exces : oricât de 

departe veţi merge, cu atât mai bine va fi.” (SPIRU HARET) 

 

 Să dovediţi interes pentru susţinerea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al unităţii 

şcolare, printr-o bună pregătire profesională, ştiinţifică şi pedagogică, simţ de răspundere şi dăruire 

de sine în întreaga activitate. 

 

 Să fiţi profesionist, corect şi echilibrat, capabil de eforturi susţinute.  

 

 Să fiţi asertiv, dovediţi politeţe şi răbdare în relaţiile cu ceilalţi. 

 

 Să respectaţi personalitatea şi demnitatea fiecărui elev sau coleg, să investiţi afectivitate şi să 

dovediţi moralitate, în limitele eticii profesionale. 

 

 Tonul vocii, expresia feţei şi gesturile să nu aibă caracter punitiv. 

 

 Să permanentizaţi un comportament disciplinat al elevului, atât în cadrul programului curricular cât 

şi în cadrul programului extracurricular. 

 

 Să menţineţi o strânsă colaborare cu familiile elevilor şi cu comunitatea locală. 

 

 Să formaţi minţi active şi chibzuite, să stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul elevilor. 

 

 Să luaţi copiii în serios, să respectaţi ceea ce le promiteţi  şi să apreciaţi favorabil orice realizare 

sau progres, asigurând şanse de succes fiecăruia. 

 

 Să vă manifestaţi deschis, comunicativ, sincer, receptiv la nou, cooperant, înţelegător, stimulativ, 

pregătit să răspundeţi întrebărilor, un veritabil prieten. 

 

 Să adoptaţi o ţinută vestimentară decentă, plăcută, neexagerată. 

 

 Să manifestaţi onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa managerială 

şi să nu exprimaţi critici nefondate şi etichetări la adresa activităţii lor profesionale. 
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 Să nu vă angajaţi în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii celorlalţi. 

 

 Să nu manifestaţi inechitate pe criterii de cultură, religie, sex; să evaluaţi obiectiv. 

 

 Să fiţi prompt şi ordonat în privinţa îndatoririlor ce vă revin. 

 

 Să nu întârziaţi niciodată la oră. 

 

 Să anunţaţi dacă sunteţi bolnav şi să propuneţi activităţi pentru lecţiile suplinite. 

 

 Să respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional. 

 

 Să apreciaţi elevii ca indivizi, nu încercaţi să fiţi unul dintre ei. 

 

 Să fiţi conştienţi de influenţa pe care o aveţi ca profesori asupra elevilor şi să nu faceţi abuz de 

autoritate. 

 

 Să arătaţi respect şi politeţe faţă de elevi spunând „te rog” şi „mulţumesc”. 

 

 Să arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor. 

 

 Să aveţi o atitudine pozitivă şi să aveţi răbdare. 

 

 Să nu fiţi sarcastici, să nu umiliţi sau să ameninţaţi în niciun fel elevii; să dovediţi tact pedagogic, 

prin folosirea unui vocabular îngrijit, fără insinuări, ironii, intimidări sau jigniri. 

 

 Să nu-i criticaţi pe colegi în faţa elevilor. 

 

 Să prezentaţi elevilor un set clar de reguli aplicate cu consecvenţă, fără discriminare şi 

resentimente. 

 

 Să abordaţi în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine planificate şi 

organizate. 

 

 Să nu citiţi după notiţe. 

 

 Să nu fiţi descurajaţi dacă „o lecţie nu a ieşit bine” – toţi putem avea momente de eşec. 

 

 Să fiţi flexibili în activitatea dumneavoastră pentru a vă putea adapta situaţiilor concrete întâlnite. 

 

Sectiunea 4: Recompense 

Art.42 Evidenţierea în Consiliul Profesoral; 
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Art.43 Acordarea  gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.N.; 

Art.44 Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii 

economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile. 

 

Sectiunea 4: Sancț iuni 

 

Art. 45 Se vor lua măsuri disciplinare pentru cadrele didactice care: 

- nu-şi îndeplinesc sarcinile profesorului de serviciu; 

- nu îşi iau catalogul la clasă; 

- întârzie la ore; 

- lipsesc de la ore; 

- învoiesc copiii în timpul orelor fără motiv justificat; 

- nu asigură un înlocuitor atunci când lipsesc din cauza unei probleme personale; 

- folosesc pedepse corporale pentru elevi sau alte metode care nu sunt pedagogice; 

- nu au un  comportament adecvat cu elevii, cu părinţii sau colegii; 

- nu manifestă spirit de echipă şi nu participă la toate activităţile şcolii. 

 

      Art. 46 Se sancţionează abaterile după cum urmează:  

ABATERI PRIMA  DATĂ DE MAI MULTE ORI 

 

 

ÎNTÂRZIERE LA 

ORE 

 

 

Notarea în condica de 

prezenţă 

Atenţionare în faţa Consiliului 

Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie 

Neplata orei dacă întârzierea 

depăşeşte 10 minute, în mod repetat 

 

ABSENŢĂ 

NEMOTIVATĂ 

DE LA  ORE 

 

Neplata orei 

Neplata orelor 

Diminuarea calificativului anual 

 

ABSENŢĂ 

NEMOTIVATĂ 

DE LA CONSILIUL 

PROFESORAL 

 

Avertisment verbal 

Atenţionare în faţa Consiliului de 

Administraţie 

Diminuarea calificativului anual 

ATITUDINE 

NECORESPUNZĂ-

TOARE FAŢĂ 

DE COLEGI SAU 

FAŢĂ DE ELEVI 

 

Avertisment verbal 

Atenţionare în faţa Consiliului 

Profesoral 

Diminuarea calificativului anual 

Discutarea în Comisia de disciplină 

 

Cap. V.   Personal auxiliar didactic 
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Sectiunea 1: Drepturi şi îndatoriri 

 

Art. 47 Personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul şcolii, specific fiecărui 

compartiment. 

Art. 48  Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt 

cuprinse în fişa postului. 

Art. 49  Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele şedinţe de consiliu profesoral 

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

Art. 50 Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie. 

Art. 51 Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate 

de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu 

specializarea şi compartimentul în care activează. 

Art. 52 Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica, consemnând cu 

exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă.  

Art. 53 Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a efectua controlul medical periodic  

până la 15 septembrie a anului ș colar în curs.  

Art. 54 Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie. 

 

Secț iunea 2: Sancţiuni 

 

Art. 55 Condiţia imperios necesară pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare, este derularea 

prealabilă a unei cercetări prealabile, care se desfăşoară asupra abaterilor disciplinare prezumate a 

fi fost săvârşite de către persoana / salariatul în cauză (art. 267 din Codul muncii aprobat prin 

Legea nr. 53 / 2003, modificat prin Legea nr. 40 / 2011). 

Art. 56 Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în 

funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie individuală verbală; 

b) observaţie scrisa; 

c) avertisment; 

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

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

Secț iunea 3: Recompense 

Art. 57 Evidenţierea în Consiliul Profesoral; 

Art. 58 Acordarea  gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.N.; 

Art. 59 Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii 

economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile. 

 

Sectiunea 4: Codul de conduită al personalului auxiliar didactic 
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Art. 60  Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile 

cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din 

afara instituţiei; 

Art. 61 Activitatea personalului didactic auxiliar să reflecte o foarte bună cunoaș tere a legislaț iei 

în vigoare ș i a noutăț ilor în domeniu; 

Art. 62 Personalul didactic auxiliar trebuie să contribuie la dezvoltarea prestigiului ș colii, la 

păstrarea  bunei imagini a unităț ii în care îș i desfăș oară activitatea; 

Art. 63 Limbajul utilizat în comunicarea cu cei din jur să fie adecvat postului ocupat, iar tonul 

vocii să fie potrivit, calm, indiferent de situaț ia în care se află salariatul unităț ii; 

Art. 64 Se interzice personalului auxiliar obț inerea de favoruri, respectiv mită în schimbul 

serviciilor prestate (sarcini ce apar în fiș a postului); 

Art. 65 Se interzice efectuarea la locul de muncă de alte servicii/sarcini  ce nu vizează interesele 

ș colii. 

 

Cap. VI.   Personal administrativ : drepturi, indatoriri, recompense, sanctiuni 

 
Secț iunea 1: Drepturi 

 

Art. 66 Personalul didactic auxiliar ș i nedidactic au dreptul la concediul de odihnă în funcț ie 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. 

Art.67 Personalul didactic auxiliar ș i nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 15 minute care 

se include în programul de lucru. 

Art.68 Orele suplimentare prestate de către pers.  didactic auxiliar ș i nedidactic se compensează 

prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. Media 

orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 4 luni calendaristice, să nu depăș ească 48 de ore pe 

săptămână. 

 

Secț iunea 2: Îndatoriri  

 

Art.69 Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de 

conducerea şcolii împreună cu directorul adjunct. 

Art.70   Directorul  stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire.  

Art. 71   Personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii în următoarele intervale 

de timp: 7.00 – 16.00.  Muncitorul de întreţinere şi fochistul sunt obligaţi să efectueze verificări 

periodice în perimetrul şcolii, până la ora 22.00.  

Art.72    Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor 

repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului. 

Art. 73    Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului. 
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Art.74   Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie. 

Art. 75  Întreg personalul nedidactic al şcolii este obligat de a efectua controlul medical periodic 

pana la 15 septembrie a anului scolar in curs. 

 

Secț iunea 3: Sancț iuni 

 

Art.76   Nerespectarea prevederilor actualului regulament cât şi a prevederilor din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu referire la personalul 

nedidactic, atrage după sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în 

funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie individuală verbală; 

b) avertisment scris; 

c) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile 

lucrătoare; 

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

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

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

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

Secț iunea 4: Recompense 

Art. 77 Acordarea de premii sau recompense materiale de la agenţii economici (sponsori) 

pentru activitate deosebită. 

 

Secț iunea 5: Codul de conduită 

Art. 78   Personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele 

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

Art.79   Personalul nedidactic trebuie să poarte  ț inuta adecvată locului de muncă pe care îl 

ocupă. 

Art. 80 Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât 

cele legate de interesele instituţiei. 

Cap. VII.   Elevi : drepturi, îndatoriri, recompense, sancț iuni 

 

Sectiunea 1: Drepturi 

       

Datoria de bază a elevului este studiul aprofundat al conţinuturilor prezentate, însuşirea 

informaţiilor conform programelor şcolare în vigoare şi capacitatea de a le aplica în diverse 

activităţi (şcolare şi extraşcolare). 

 

Art. 81 Elevii beneficiază de un tratament elegant şi exemplar din partea tuturor cadrelor didactice. 

 

Art. 82 Elevii îşi personalizează sala de clasă în acord cu cerinţele învăţătorului/dirigintelui şi 

conform cu etosul şcolii. 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEŞTI – JUDEŢUL NEAMŢ 

Codul: ROF/CIM           Editia:1            Revizia:0                   Nr.ex:          Pag. 14 

14 
 

 

Art. 83 Elevii folosesc baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

 

Art. 84 Elevii au dreptul la 5 învoiri anual, pe bază de cereri personale, motivate, ale 

părinţilor/tutorilor legali, acestea fiind înregistrate la secretariatul şcolii în termen de 5 zile, 

adresate directorului unităţii şi aprobate de către acesta. 

 

Art. 85 Elevilor participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare desfăşurate în alte locaţii li se 

decontează  transportul  pe bază de documente justificative (bilete de transport în comun). 

 

Art. 86 Elevii au dreptul sa aleagă parcursul școlar corespunzator intereselor, pregatirii si 

competențelor lor, făcând din timp opțiunile din oferta cuprinsă în curriculum la decizia școlii. 

Opțiunile pentru cursuri din oferta CDS a școlii se fac în luna februarie pentru anul școlar următor. 

 

Art. 87 Elevii au dreptul sa ia pozitie / sa semnaleze conducerii scolii orice forma de tensiune 

creata de un cadru didactic in timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la 

cunostinta conducerii şcolii. 

 

Art. 88 Elevii pot iniția și organiza activități extracurriculare, cu acordul prealabil al conducerii 

școlii. 

 

 

Sectiunea 2: Indatoriri 

  

Art. 89 Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 

Art. 90  Să respecte şi să asculte de toate persoanele investite cu autoritate în şcoală, iar cei doi 

elevi de serviciu pe clasă vor ajuta la curățenie (cărat apă, mutat mese, șters mobilier de praf, udat 

flori) pentru responsabilizare și dezvoltarea spiritului gospodăresc; 

 

Art. 91  Fumatul, consumul de alcool de către elevi constituie o abatere gravă care se sancţionează 

aspru. 

Art. 92 Este obligatorie uniforma, fără excese din punct de vedere al accesoriilor. 

 

 

Sectiunea 3: Codul de conduită al elevului 

 

Art. 93 ACCESUL ÎN ŞCOALĂ: 

1. Accesul în curtea şcolii se face exclusiv pe poartă şi nu peste gard. 

2. Accesul în clădirea şcolii se face pe uşa destinată elevilor, în mod ordonat şi disciplinat. 

3. Accesul spre sălile de clasă se face numai pe scările destinate elevilor. 

4. Comunicările, în pauză, dintre elevi şi cadrele didactice se fac prin elevii de serviciu, iar 

staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă. 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEŞTI – JUDEŢUL NEAMŢ 

Codul: ROF/CIM           Editia:1            Revizia:0                   Nr.ex:          Pag. 15 

15 
 

 

Art. 94 PĂSTRAREA BUNURILOR ŞCOLII: 

1. Elevii sunt obligaţi să păstreze în perfectă stare toate bunurile aflate în dotarea şcolii. 

2. În cazul deteriorării acestor bunuri, precum şi a pereţilor, lambriurilor, instalaţiilor sanitare 

sau a instalaţiilor electrice, costul lor va fi suportat de către elevul vinovat. În cazul în care nu se 

identifică vinovatul, plăteşte colectivul de elevi. 

3. Accesul la aparatură şi materialul didactic se face sub supravegherea cadrelor didactice; 

4. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi să le restituie în bună stare la 

sfârşitul anului şcolar. 

 

Art. 95 ŢINUTA ŞI COMPORTAMENTUL ELEVILOR: 

a. Ţinuta: 

1. Ţinuta vestimentară (uniforma) a elevilor va fi adecvată vârstei şi mediului de studiu în care se 

află (fără machiaj şi podoabe excesive, uniformă stabilită de comun acord de către elevii şi 

părinţii, ţinută sportivă la orele de educaţie fizică, ţinută adecvată la orele de chimie-fizică, 

educaţie tehnologică). 

2. Fusta la fete este admisă la o palmă deasupra genunchilor, iar bluzele şi tricourile vor acoperi 

talia. 

3. Nu se admite încălţăminte cu talpa dublă sau triplă şi cu toc. 

4. Nu sunt acceptate stilurile extravagante în privinţa părului, este interzisă vopsirea părului, atât 

la fete cât şi la băieţi. Fetele vor avea părul îngrijit, legat la spate. 

5.  Se acceptă la fete o pereche de cercei şi un inel. 

6.  Nu se admite folosirea fardurilor, a rujurilor, vopsitul unghiilor, părului și purtatul braţărilor. 

7. Băieţii vor avea părul tuns, îngrijit. 

b. Comportamentul: 

8. Comportamentul elevilor în curtea şcolii, în sălile de clasă, cât şi pe culoarele şcolii să fie 

civilizat. 

9. Elevii nu au voie să se bruscheze sau să se lovească. 

10.  Elevii sunt obligaţi să adopte o atitudine de respect reciproc; nu se admit injurii, insulte, 

calomnii, comportament necivilizat. 

11.  Elevii trebuie să manifeste respect faţă de toate cadrele didactice, faţă de personalul auxiliar 

al şcolii şi faţă de colegi. 

12.  După ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase, vor aştepta cadrul didactic în 

linişte şi se vor pregăti pentru oră. 

13.  Se interzice elevilor să rămână pe holuri după ce a sunat de intrare. 

14.  Elevii de serviciu pe clasă vor asigura păstrarea curăţeniei clasei, aerisirea sălilor de curs şi 

vor răspunde în cazul producerii unor stricăciuni. Vor răspunde de asemenea de securitatea 

clasei în timpul orelor de educaţie fizică şi în cazurile în care elevii se deplasează în cabinete 

şi laboratoare. 

15. Fiecare elev răspunde de curăţenie la banca sa. 

16.  În  timpul  orelor  elevii  trebuie  să  fie  atenţi,  să  respecte  cerinţele  fiecărui  cadru  

didactic,  să  aibă  un comportament demn, civilizat, respectuos. Abaterile repetate de la 

disciplina orei vor fi sancţionate conform regulamentului intern al şcolii. 
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17. Elevii nu au voie să părăsească  sala de clasă în timpul orei, decât în cazuri deosebite şi 

numai cu aprobarea cadrului didactic. 

18. În pauze se interzice elevilor să alerge pe holuri, să ţipe, să folosească sala de clasă ca un 

loc de joacă. 

19. După terminarea programului elevii vor părăsi curtea şcolii. 

20. În timpul pauzelor elevii nu au voie să plece din curtea şcolii. 

Art. 96 Se interzice elevilor: 

a. să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note); 

b. să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii; 

c. să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale cu caracter obscen; 

d. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

e. să converseze de la ferestre cu persoane de pe stradă; 

f. să arunce pe fereastră produsele primite în cadrul programului ,,Corn şi lapte”; 

g. să poarte şi să introducă în şcoală arme albe; 

h. să organizeze activităţi străine de interesul şcolii şi neautorizate; 

i. să-i şantajeze şi să-i ameninţe pe colegi; 

j. să lipsească nemotivat de la ore; 

k. să utilizeze alarme false; 

l. să alerge pe holuri;  

m. să se deplaseze pe scările destinate profesorilor; 

n. să urce în copaci sau pe gardul şcolii;  

o. să arunce pe jos a gunoaiele, atât în curtea şcolii, în clasă, cât şi în afara şcolii; 

p. să aducă obiecte preţioase la şcoală; 

q. să aibă telefon mobil la şcoală; în caz de urgenţe se utilizează telefonul şcolii. 

 

 

Sectiunea 4: Recompense 

 

   Pentru rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară, elevii pot fi recompensați, 

după caz, cu: 

 

Art. 97  Evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral; 

 

Art. 98 Acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii 

economici (sponsori) pentru rezultate deosebite obţinute la concursuri scolare; 

 

 

Sectiunea 5: Sanctiuni 

 

Art. 99  Pentru nerespectarea normelor din prezentul regulament, se vor aplica măsuri restrictive 

elevilor, după cum urmează: 

a. supunerea la munci diverse, în interesul şcolii: măturarea curţii şcolii; măturarea holurilor; 

spălarea sălilor de clasă; curăţenie la grupurile sanitare; 

b. observaţia individuală şi mustrarea în faţa clasei, în faţa careului; 
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c. mustrarea în faţa Consiliului profesoral; 

d. mustrarea scrisă; 

e. retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă e beneficiar); 

f. mutarea disciplinară, temporară sau definitivă la altă şcoală. 

Art. 100 Pentru 15 absențe nemotivate se scade nota la purtare cu 1 punct. 

Art. 101 Se aplică sancţiuni după cum urmează: 

Abaterea 

ABATERI 

O singură dată 

PRIMA DATA 

De 2-3/mai multe ori 

DE MAI MULTE ORI 
INTÂRZIERE LA ORĂ Avertisment verbal Absent pentru ora respectiva 

 

 

 

 

CHIUL DE LA ORE 
 

Absent 

Munca în școală; scăderea notei 

la purtare 

 

7 ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

LA ACEEAŞI DISCIPLINĂ 

Avertisment 
Scăderea notei la purtare 1 

punct + mustrare la careu 

NEPURTAREA UNIFORMEI Avertisment 
Muncă în școală; scăderea 

notei la purtare cu 1 punct. 

 

 

COPIAT 

În cazul unei teme: 

refacerea temei 

+ temă suplimentară 

În cazul unui test: 

acordarea notei 1 

 

 

Acordarea notei 1 + 

scăderea notei la purtare 

(1 punct) 

 

IMPLICARE ÎN 

CONFLICTE VERBALE, 

VIOLENŢE, BĂTAIE 

 

Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului + Scăderea notei la 

purtare 

Scăderea notei la purtare 

+ muncă în şcoală 

* 3 zile 

 

 

FURT 

Scăderea notei la 

purtare +plata bunului 

şi muncă în şcoală 

Amendă părinţilor 

 

 

DISTRUGEREA 

BUNURILOR 

ŞCOLII 

Discuţie cu elevul şi părinţii 

elevului**+ Plata pagubelor sau 

Muncă în școală ( nr.orelor se 

stabilesc în funcţie de pagubă) 

 

Plata pagubelor 

Scăderea notei la purtare 

+ muncă în şcoală 

* 3 zile 

 ŢINUTA 

VESTIMENTARĂ 

NEPOTRIVITĂ 

 

Avertisment verbal 

 

3 ore de muncă în 

școală 

 

DERANJAREA 

OREI DE CURS 

 

Avertisment verbal 

Discuţie cu părinţii 

Scăderea notei la purtare 

Muncă în școală 
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ELEVII DIN 

INVATAMANTUL 

OBLIGATORIU 

TREBUIE SA 

PASTREZE IN BUNA 

STARE SI SA PREDEA LA 

SFARSITUL ANULUI 

SCOLAR MANUALELE 

PRIMITE GRATUIT 

Plata manualului sau înlocuirea 

acestuiacu un exemplar nou, 

corespunzător materiei, editurii şi 

anului de studiu. 

 

 

 

 

FUMAT 

 

 

Avertisment 

 

2 zile de muncă 

în școală 

 

 

 

Capitolul VIII. Formare si dezvoltare profesionala 

 

Art. 102 Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea continuă 

este un drept şi o obligaţie.  

Art. 103  Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de formare continuă se 

stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului.  

Art. 104 Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se 

realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea 

ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi nevoile personale de 

dezvoltare.  

Art. 105 Obţinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări didactice, diferite de 

specializarea curentă, se consideră formare continuă.  

Art. 106  Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot dobândi competenţe 

didactice, pentru disciplinele din acelaşi domeniu fundamentat cu domeniul licenţei, prin programe 

de formare stabilite prin hotărâre a Guvernului.  

Art. 107 Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din 

învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, 

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

examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.  

Art. 108  Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ 

superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice.  

Art. 109 Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se 

realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
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Capitolul IX. Soluț ionarea cererilor sau a reclamaț iilor formulate de salariaț i 

 
Art. 110 Salariaţii pot adresa directorului, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale 

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

colectiv de muncă. 

Art. 111 Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale  

salariaţilor, directorul dispune numirea, prin decizie, a unor comisii la nivelul ș colii care să 

cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 

Art. 112 În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei 

individuale a salariatului la secretariatul unităț ii, pe baza raportului comisiei, directorul comunică 

în scris răspunsul către petiţionar. 

Art. 113 În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

Art. 114 Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu 

se iau în considerare. 

Art. 115 Comisiile de analiză sunt formate din 3-5 membri: 

- director - preș edinte; 

- secretar -  reprezentantul Direcţiei Resurse Umane; 

- liderul de sindicat – membru; 

- 2 cadre didactice – membre. 

Art. 116 Comisiile de analiză sunt numite de director, cu aprobarea Consiliului de Administraț ie 

al unităț ii. 

Art. 117 În cazul în care conducerea unităț ii se autosesizează cu privire la săvârşirea unei abateri 

disciplinare de către un salariat al instituţiei, va dispune imediat efectuarea cercetării disciplinare 

de către comisia de analiză numită în acest sens. În această situaţie, termenul de 30 de zile 

calendaristice prevăzut de lege pentru îndeplinirea procedurii cercetării prealabile şi emiterii 

deciziei de sancţionare începe din data când conducerea ș colii s-a autosesizat. 

Art. 118 Momentul înregistrării sesizării la secretariatul unităț ii are o importanţă deosebită, 

deoarece din acest moment începe termenul de 30 de zile calendaristice în care se va efectua 

cercetarea prealabilă şi emiterea deciziei de sancţionare.  

Art. 119 În cazul în care sesizarea se realizează de către un organism de control din unitate sau din  

afară, termenul de 30 de zile calendaristice pentru efectuarea cercetării prealabile şi emiterea 

deciziei de sancţionare începe de la data înregistrării documentului privind abaterea disciplinară 

emis de organul de control. 

Art. 120 Sesizarea conducerii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare de către angajaţii  

instituţiei, urmată de aplicarea sancţiunii disciplinare, nu poate avea loc mai târziu de 6 luni de la  

data săvârşirii faptei. 

Art. 121 Cercetarea abaterii disciplinare reprezintă o condiţie obligatorie ce trebuie îndeplinită în 

cadrul acţiunii disciplinare. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage nulitatea absolută a deciziei de 

sancţionare. 

Art. 122 Cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere presupune stabilirea: 

a.împrejurărilor în care s-a săvârşit fapta; 

b.gradul de vinovăţie al salariatului; 
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c.consecinţele abaterii disciplinare; 

d.comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e.eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art. 123 În toate cazurile, în cadrul cercetării abaterii disciplinare este obligatorie ascultarea 

salariatului presupus a fi vinovat şi verificarea susţinerilor acestuia în apărare. 

Art. 124 În lipsa cercetării prealabile şi a verificărilor privind apărările  salariatului, aplicarea 

sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului de muncă este pasibilă de nulitate. 

Art. 125 În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris 

de persoana desemnată din cadrul Direcţiei Resurse Umane, precizându-se obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii 

 

Capitolul X. Cerinte de ordin general privitoare la sanatatea si securitarea in munca  

 
Art. 126 Principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru se referă la:  

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 posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de 

producţie, 

în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor 

acestora asupra sănătăţii;  

e) adaptarea la progresul tehnic;  

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

periculos;  

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;  

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală;  

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.  

Art. 127 Obiectivul general al securităţii şi sănătăţii în muncă: eliminarea tuturor accidentelor şi 

îmbolnăvirilor profesionale cu ajutorul prevenirii. Acest obiectiv cuprinde, de asemenea, reducerea 

consecinţelor în cazul producerii accidentelor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale. Prevenirea trebuie 

să cuprindă toate situaţiile care afectează sau pot afecta integritatea sistemului de muncă şi 

continuitatea proceselor de muncă. 

Art. 128 Acţiunea preventivă presupune: 

-eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecinţelor potenţiale la sursă,  

-eliminarea sau modificarea împrejurărilor favorizante în vederea scăderii probabilităţii de 

producere a unui eveniment nedorit (accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, incidente 

periculoase etc.) 

-prevederea de măsuri şi mijloace adecvate pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă. 

Art. 129 Instruirea personalului ș colii privind SSM ș i PSI este efectuată de către o persoană cu 

competenț e în domeniu certificate prin  atestat; 

Art. 130 Personalul unităț ii este obligat să participe la toate instruirile periodice privind SSM ș i 
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PSI efectuate în funcț ie de specificul postului ocupat ș i să respecte normele legislative în 

vigoare. 

 

 

Capitolul XI. Răspundere patrimonială 

 

 

Art. 131 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 

îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu 

vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 

încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

unităţii/instituţiei, conform legii. 

Art.132 Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la 

săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se 

înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.  
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Art. 133 În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, 

împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date 

concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui 

cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, 

precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea 

cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă 

probe în apărare.  

Art. 134  Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în 

termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă 

inspectoratul şcolar.  

Art. 135  Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.  

 Art. 136 Propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total 

al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt 

puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.  

Art. 137 Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a 

numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, de către directorul unităţii 

de învăţământ. 

Art. 138 Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, 

precum şi a celui de conducere se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, 

precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii 

sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune 

altfel. 

 

Capitolul XII. Dispozitii finale 

 

Se vor respecta regulile de igienă colectivă şi individuală, de către tot personalul didactic şi 

nedidactic al şcolii şi de către elevi, pentru prevenirea  îmbolnăvirilor.  

 

Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2013. Conducerea şcolii se 

asigură de respectarea acestuia. 
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ANEXA 1 
 

NORME DE SECURITATE  PENTRU ELEVI 
ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 

 
 
         Elevii au obligaţia să respecte normele de securitate dezbătute în prima oră din 

semestru la obiectele a căror  activitate  presupune un risc sporit de pericol, accidentare.  

         Respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor şi de securitate în 

activităţile de laborator: chimie, fizică, biologie, informatică,  la sala  de sport sau  pe 

terenurile de sport prevăzute cu coşuri de baschet sau  porţi de fotbal. 

 

În sala  de curs elevii au următoarele obligaţii: 

 

- să nu se urce  pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să nu se aplece pe geam, 

periclitându-şi viaţa; 

- să nu pună  mâna pe firele unor întrerupătoare sau  lămpi dacă acestea nu sunt în 

bună stare; 

- să nu se implice în dezafectarea  geamurilor sparte; 

- să închidă  geamurile în cazul în care  sunt în pericol de a se sparge (curent  sau  

vânt puternic). 

 

În situaţiile de mai sus  elevii se vor adresa muncitorului şcolii, care  va remedia 

defecţiunea. 

 

Pe coridoare trebuie  să respecte următoarele reguli de securitate: 

- elevii se vor deplasa fără să alerge, nu vor împinge  colegii, nu le vor pune  piedică, 

- elevii nu au acces la tabloul electric sau  la hidrant,  nu umblă  la întrerupătoarele 

electrice defecte, ci vor anunţa defecţiunea muncitorului şcolii; 

- pe scările  de acces, elevii vor urca  (coborî)  în mod civilizat, nu se vor împinge  şi nu 

vor pune  piedică  celorlalţi colegi (pentru  că pot provoca accidentări) şi nu se vor apleca 

peste balustradă; 

- în curtea şcolii, elevii au obligaţia de a se comporta civilizat: nu îmbrâncesc colegii 

mai mici sau  mai mari, nu se urcă  pe porţile de fotbal, pe panoul  de baschet sau  pe 

garduri; 

- este interzis accesul elevilor în încăperea cu centrala termică. 
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ANEXA 2 
 

PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII DE CLASĂ 
 

 

La fiecare  început de an şcolar,  elevii Şcolii cu clasele I-VIII Gherăeşti sunt 

întâmpinaţi în săli de clasă renovate şi igienizate. Considerăm că este de datoria  

noastră, elevi şi profesori, ca cei care  folosim aceste săli de clasă zilnic, să avem  grijă 

să păstrăm locul în care  ne desfăşuram activitatea în aşa fel încât să ne facă plăcere 
să stam  în acest loc. 

 

Cadrele didactice au şi rolul de a oferi elevilor un model  de ordine,  de 

organizare a locului de muncă în calitatea lor de educatori. 

 

Având în vedere cele  de mai sus, dorim să responsabilizăm colectivele de 

elevi, profesorii diriginţi şi profesorii clasei  în depistarea şi remedierea tuturor 

deteriorărilor survenite în sala  de clasă, precum şi a prevenirii acestora.  

 

La începutul fiecărei ore de curs,  profesorul va consemna în Caietul de 

observaţii al clasei stricăciunile pe care  le observă la începutul orei, identificând  cu 

ajutorul elevilor cine a provocat acea problema. 

 

Elevul de serviciu  din acea zi are,  de asemenea, datoria  de a supraveghea 

bunurile din sala  de clasă, de a  încuia uşa  sălii ori de câte  ori elevii au ora în altă sală, 

de a consemna în  Caietul clasei problemele care  apar  şi, în colaborare cu profesorul 

orei următoare sau  cu profesorul diriginte, de a stabili cine este responsabil pentru  

stricăciunile apărute. 

 

Avem în vedere ca: 

- scaunele şi mesele să fie în bună  stare, să nu fie inscripţionate, 

deteriorate; 

- dulapurile  şi catedra din sală  să fie în stare bună, să nu fie inscripţionate; 

- întrerupătoarele şi dispozitivele de iluminat din sală  să funcţioneze, 

caloriferele din sală să fie în bună  stare (mai ales că sunt noi); 

-          uşa  sălii de clasă şi încuietoarea să nu fie deteriorate. 

Elevul / Elevii care  a / au produs stricăciunile are / au obligaţia să le remedieze 

în cel mult o săptămână; în caz  contrar, li se va scădea nota  la purtare. 

Dacă  nu se identifică vinovatul, întregul colectiv al clasei  va contribui la 

remedierea stricăciunii; 

- repararea sau  înlocuirea obiectului deteriorat, ca beneficiari  egali ai bunurilor 

ce le-au fost oferite spre  utilizare de către  şcoală sau  vor suporta toţi  sancţiunea, 

respectiv scăderea notei la purtare. 

 


