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DISPOZIŢII GENERALE  
 

1. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI este organizat 
şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi specifice a documentelor elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special, a 
deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean  Suceava şi a Regulamentului de Organizare Internă.  

2. Prezentul Regulament de Organizare Internă conţine prevederi specifice personalităţii Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă  „Sf. Andrei” Gura Humorului şi condiţiilor concrete de 
desfăşurare a activităţii, în conformitate cu prevederile:  

- Legii învăţământului nr.1/2011  
- Ordinul MEC nr. Ordinul 5447/2020 privind  aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, modificat si completat cu 
Ordinul MEC nr. 5.550/03.11.2021 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special OM. 5573/2011,  
- Codul de Etică 
- Legii nr.272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţã în unitãţile de 

învãţãmânt preuniversitar,    
- Ordinul nr. 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, privind violenţa psihologică – bullying 

- OMENCS 4742/2016 privind statutul elevului,  
- Legea nr.53/2003-Codul Muncii(art.242) republicată; 
- Codului  muncii aprobat prin legea nr 40 /2011(art. 258) 
- Legea nr. 35/2007 cu modificările şi completările legii nr. 29/2010 privind creşterea 

siguranţei în unitătile de învăţamânt    
- Legii nr 02/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată. 
- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei publicată în Monitorul Oficial 

nr.642 din 20.07.2005. 
 
3.Respectarea prezentului Regulament de organizare internă  este obligatorie pentru tot personalul 
şcolii, pentru elevi şi părinţi (tutori legali). 
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CAPITOLUL  1.  Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în 
muncă în cadrul unităţii 
 

1.1. Instrucţiuni proprii de securitatea şi sănătatea muncii 
 

1.1.1. Prevederi legale 
Instrucţiunile proprii privind securitatea şi sănătatea în muncă se aplică tuturor salariaţilor 

unităţiii cât şi personalului extern, clienţilor şi vizitatorilor unităţilor componente şi sunt elaborate 
cu respectarea prevederilor Legii 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii 319. 

În accepţiunea legii, securitatea şi sănătatea în muncă constituie ansamblul de activităţi 
instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de 
muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane 
participante la procesul de muncă. Prevederile se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice la care 
activitatea se desfăşoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte 
condiţii prevăzute de lege. 

 1.1.2. Obligaţiile angajatorului  
Obligaţiile angajatorului sunt conforme Legii 319/ 2006, Cap. 3 Secţiunea obligaţiile 

Angajatorului :  Art. 6 şi Art. 7 ; respectiv Secţiunea 4-a Art. 12- 15. 
În conformitate cu prevederile Codului Muncii , ale Legii 319/2006şi ale Normelor 

Metodologice de aplicare ale Legii 319, salariaţii trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în 
conformitate cu pregătirea şi instruirea fiecăruia, precum şi a instrucţiunilor primite din partea 
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici 
propria persoană, dar nici alte persoane,  care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în 
timpul procesului  de muncă.  

1.1.3. Serviciul intern de prevenire şi protecţie  
Se va organiza CSSM în conformitate cu Legea 319/ 2006, în conformitate cu Secţiunea 2, Art. 

8. şi Art. 9. și Normele metodologice 1425 Cap. III. Art. 14-19. 

1.1.4. Comitetul de Sănătatea şi securitatea muncii 
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din 6  persoane, numite prin decizia 
directorului, din care:    

1. Preşedinte - director adjunct 
2. Membru  - lucrător desemnat pe probleme de SSM/ secretar ; 
3. Membru  - medic  
4. Membru  - maitru instructor  
5. Membru - administrator de patrimoniu   
6. Membru–profesor                                                                                                                      
Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o 

perioadă de doi ani.  

Atribuţiile CSSM : conforme cu legea 319/ 2006, Norme metodologice  Cap. 3 Secţiunea a 9–a 
Art.5 2-54; Cap. 4 Secţiunea 1. Art. 57-64 Secţiunea a 2-a Art.65-66, Secţiunea 3. Art.67 Secţiunea 
4-a Art.68-73 

1.1.5. Instrucțiuni proprii 

a. Instruirea lucrătorilor 
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Conform Legii 319 / 2006 Cap. II Art.20-21. Legea 1425 Cap.5 Secţiunea 1 Art. 74-82 
-Instruirea se face în spaţii special menajate, de către persoane cu atribuţii şi responsabilităţi în 

domeniul protecţiei muncii, împuternicite prin Decizie de către Directorul Unităţii. Instruirea 
introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 persoane. Durata instructajului 
depinde de specificul activităţii şi de nivelul de pregătire al candidaţilor şi nu va fi mai mică de 8 
ore. 

b. Instruirea introductiv generală 

Anexa 1 

Durata : 8 ore 
Program : 7ore prezentare generală a legislaţiei,  
    -1 oră testare  
Componenţa grupului maxim : 20 candidaţi 
Locul instruirii : cabinet de protecţia muncii 
Instructor : lucrătorul desemnat pe probleme de protecţia muncii 
Tematica :  
- legislaţia de sănătatea şi securitatea muncii ( Legea 319/2006, Norme metodologice de aplicare a 
legii 319-HG 1425, Hotărârea de guvern 971/ 2006 privind cerinţele minime de semnalizarea  de 
securitate şi / sau de sănătate la locul de muncă, Hotărârea 146 din 30 august 2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 
muncă,Hotărârea 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 

• consecinţe ale necunoaşterii legislaţiei de sănătatea şi securitatea muncii 
• riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii 
• măsuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, intervenţie evacuare şi primajutor 
• regulamentul de ordine interioară 
• reguli de circulaţie pe drumuri publice 

 
Din Legea 319: Informarea lucrătorilor  
SECŢIUNEA a 6-a Consultarea şi participarea lucrătorilor 
SECŢIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor 
CAP. IV Obligaţiile lucrătorilor 
    Supravegherea sănătăţii 
CAP. VI. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor 
SECŢIUNEA 1. Evenimente 
SECŢIUNEA a 2-a Accidente de munca, Grupuri sensibile la riscuri              
HG 971/ 2006 privind cerinţele minime de semnalizarea de securitate şi / sau de sănătate la locul de 
muncă 
HG nr.1146 privind echipamentele de muncă 
SECŢIUNEA a 4-a Informarea lucrătorilor 
HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind echipamentul de protecţie 
Codul Muncii : Timpul de muncă si timpul de odihnă 
SECTIUNEA a 2-a - Munca suplimentara 
SECTIUNEA a 3-a - Norma de muncă, munca de noapte 
 

c. Instruirea la locul de muncă  
Conform Normelor metodologice la Legea 319/2006 Cap.5 Secţiunea 3 Art. 90-94 

Va cuprinde : Riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, Instrucțiuni proprii, Măsuri de 
primajutor în caz de accidentare 
Durata : 8 h 

d. Instruirea periodică 
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Conform Normelor metodologice la Legea 319 Cap 5 Secţiunea 4 Art. 95-100 
Durata este de 2 ore la interval de 6 luni cadrele didactice, didactic auxiliar, îngrijitori, lucrătorii 

de la cantină şi de la infirmerie, spălătorie. Instruirea şoferilor se va face lunar, iar electricianului, 
tâmplarilor, lucrătorilor de la centrala termică la 3 luni, pentru personalul tehnico-administrativ la 
12 luni. 

Programul de instruire : 
1,5 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de muncă, măsuri de 

prevenire, prevederile instrucţiunilor proprii, măsuri de primajutor în caz de accidentare, verificarea 
cunoştinţelor. 

0,5 oră pentru demonstraţii practice şi semnarea fişei  
Componenţii grupului : salariaţii locului de muncă respectiv  
Locul instruirii : locul de muncă 
Instructor : conducătorul locului de muncă respectiv 

1.1.6. Materiale igienico-sanitare 

    Materialele igienico-sanitare se acordă obligatoriu şi  gratuit salariaţilor, în scopul asigurării 
igienei şi protecţiei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea unor 
îmbolnăviri profesionale. Trusele sanitare de prim-ajutor medical constituie materiale igienico-
sanitare. La stabilirea cantităţilor şi periodicitatea acordării acestora se ţine cont de recomandările 
medicului de medicina muncii, avându-se în vedere prevederile contractuale şi serviciile medicale 
contractate cu Centrul Medical specializat de medicina muncii. 

1.1.7. Instrucţiuni proprii de traseu la / de la locul de muncă/ domiciliu 

 În timpul deplasării pe traseul normal de acasă, în perioada de timp normală de deplasare, 
salariaţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli: 

1 Să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice  
2 Să nu circule pe autostrăzi şi pe partea carosabilă a drumurilor naţionale de tip ,,E” (deschise 

traficului internaţional) 
3 Să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare sau poteci 
4 Să traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea 

pietonilor, iar în oraşe, unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la colţul străzilor, 
după ce s-au asigurat că nu există vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face 
perpendicular pe axa acestora  

5 Salariaţii Societăţii sunt obligaţi să nu urce, să nu coboare şi să nu deschidă uşile 
autovehiculului de transport în comun în timpul mersului  

6 Salariaţii Societăţii sunt obligaţi să nu călătorească pe scările sau părţile laterale ale caroseriei 
tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stând în picioare în 
caroseria autocamioanelor sau remorcilor  

7 Salariaţii Societăţii sunt obligaţi să nu distragă, prin discuţii, atenţia conducătorilor 
autovehicolelor de transport în comun 

8 Să folosească numai acele culoare şi scări rulante de acces la peroanele amenajate pentru urcare/ 
coborâre în mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafaţă ( metrou uşor) nu vor 
urca sau coborî din ramele acestor mijloace de transport după ce a fost acţionată şi comunicată 
comanda de închidere a uşilor de acces ale garniturii respective.  

9 Să respecte toate indicaţiile de utilizare ale ascensoarelor clădirilor în care locuiesc pe timpul 
deplasării la/ de la locul de muncă 

10 La deplasarea la/ de la locul de muncă/domiciliu cu autovehiculul proprietate personală să 
respecte legislaţia specifică circulaţiei pe drumuri publice, astfel încât să protejeze propria 
persoană şi pe ceilalţi participanţi la traficul auto. 
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   Instrucţiuni proprii pentru alte categorii de salariaţi                                                          

Instrucţiunile proprii care se aplică salariaţilor unităţii sunt valabile şi în situaţia personalului 
extern (administrativ, instalator, electrician, etc.) Instruirea personalului extern cade în sarcina 
angajatorului acestora. 
1.1.8. Accidente de muncă 

Conform L319/ 2006 Cap. 2 Domeniu de aplicare Art. 5; CAP. 6 Comunicarea, cercetarea, 
înregistrarea şi raportarea evenimentelor Secţiunea 1 Evenimente Art. 26- 29. Secţiunea 2 
Evenimente: Art. 30-32 Secţiunea 3. Boli profesionale Art. 33-34; Secţiunea 7. Grupuri sensibile la 
riscuri Art.35-36. 
Comunicarea evenimentului: lucrătorul îşi sună conducătorul direct şi directorul unităţii. 
Directorul unităţii anunţă lucrătorul desemnat pe probleme de SSM, care va anunţa ITM,  dacă este 
cazul. 

1.1.9. Răspunderea juridică 
Nerespectarea dispoziţiilor legale atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală, 
astfel: 
- constituie infracţiune: - neluarea vreuneia din măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă 
de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi 
iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1an la 2 ani sau cu amendă. Dacă această faptă a 
produs consecinţe deosebite, pedeapsa este de închisoare de la un an la 3 ani sau amendă.  
- nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la 
sănătatea şi securitatea muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere 
a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută a produs consecinţe deosebite, 
pedeapsa este de la un an la 3 ani sau amendă. Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune 
a instalaţiilor, maşinilor, utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat 
măsura opririi lor, pedeapsa este de închisoare de l un an la 2 ani sau amendă. Faptele prevăzute 
săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă. 
 
1.1.10. Reguli pentru protejarea lucrătorilor de SARS CoV 2 

Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 
Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de 
învăţământ, care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. 
Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor 
şcolare judeţene, ai direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai 
CJCCI. 
Pregătirea unităţilor de învăţământ înainte de deschiderea anului şcolar 
Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are în vedere următoarele aspecte: 
a. organizarea spaţiilor - săli de clasă - astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 
1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi 
asigurată; 
b. stabilirea circuitelor funcţionale; 
c. organizarea spaţiilor de recreere; 
d. evaluarea necesarului de resurse umane; 
e. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 
f. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal. 
2. Înainte de începutul anului şcolar/universitar, fiecare unitate/instituţie de învăţământ stabileşte 
spaţiile folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea 
temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul 
medical din unitatea/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea 
unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic. 
 
Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile/instituţiile de învăţământ în 



7 
 

contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 
1. La apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul 
SARSCoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care 
în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în 
care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul 
următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă; 
b) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea 
au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP despre eveniment.                                                                                                                                                
2.În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune 
realizarea următoarelor activităţi obligatorii: a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;                                                                 
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, 
holuri, toalete;                                                                                                                                                                              
c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de 
învăţământ ai cazurilor confirmate și nevaccinate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.                                                                                            
Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a 
îmbolnăvirii includ: 
– Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 
măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2; 
– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice 
COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt 
membru al familiei; 
Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 
a. Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu 
benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul unităţii de 
învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi 
amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între 
elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu 
soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în 
şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) 
privind măsurile de igienă/ protecţie. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a 
evita punctele de contact.  
Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 
b) Organizarea sălilor de clasă 
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce 
implică următoarele: 
– Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau 
montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă; 
– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii 
clasei); 
– Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă; 
– Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 
• Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada 
semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi 
evitat; 
• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei 
clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi 
= 1 sală de clasă“; 
• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba 
locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 
• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 
• Este interzis schimbul de obiecte personale; 
• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de 
circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 
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• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 
minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei; 
• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. 
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 
• Personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi 
în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. 
• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării 
măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior. 
c) Organizarea grupurilor sanitare 
• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane 
prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice; 
• Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea 
aglomerării în interiorul grupului sanitar); 
Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă; 
• Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-
şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de 
hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din 
material textil); 
• Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât 
să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de 
unică folosinţă etc.); 
• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod 
frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie); 
• Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 
3. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 
• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 
persoane desemnate din unitatea de învăţământ- portari. 
• Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în 
care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în 
instituţia de învăţământ este esenţială; 
• Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în 
timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 
• Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de 
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 
• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 
• Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 
excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 
4.  Organizarea programului şcolar 
a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la 
intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze. 
b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 
• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 
• Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea 
distanţării fizice; 
• Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 
distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
• Elevii nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de 
scris, jucării etc.). 
c) Organizarea activităţilor sportive 
•  Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber; 
• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu 
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, 
situaţie în care portul măştii nu este indicat; 
• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să 
nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 
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• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 
d) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional 
• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea 
fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru; 
• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi 
prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate; 
•  Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale; 
•  Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare; 
• Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia 
suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de 
elevi; 
• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 
• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, 
materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi. 
e) Monitorizarea prezenţei: 
• La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. 
Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de 
absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
5. Măsuri de protecţie la nivel individual 
a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe 
mâini: 

• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 
• înainte de pauza/pauzele de masă; 
• înainte şi după utilizarea toaletei; 
• după tuse sau strănut; 
• ori de câte ori este necesar. 

b) Purtarea măştii de protecţie 
• Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi 

purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în 
timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior); 

• Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 
6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ 
Între schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei 
şi aerisirii spaţiilor. Se va realiza planul de curățenie. 
7. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind 
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 
a) Personalul medico-sanitar sau, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea 
de sănătate a elevilor şi pentru recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi 
eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare. 
Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 
conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 
respirator (de exemplu: tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă 
(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în 
vederea aplicării protocolului de izolare. 
b) Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi 
instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 
infecţiei cu SARS-CoV- 
8.Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele 
situaţii: 
• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 
Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la risc şi/sau 
având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 
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• Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 
persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii; 
• Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate 
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de 
metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi 
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, 
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului 
educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite. 
• Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, 
în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o 
evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de 
contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către 
medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu 
pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea 
procesului educaţional la distanţă; 
• Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 
prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 
Organizarea cantinelor 
• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor 
aferente meselor şi a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările şi întâlnirile între 
grupe de elevi pe culoare; 
• Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1,5 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât 
la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare etc.; 
• Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel 
încât contactele să fie limitate.  
• Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini; 
• Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă; 
• În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi 
se vor spăla pe mâini după fiecare contact; 
• Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă; 
• Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform Planului de curăţenie şi 
dezinfecţie. 
 Reguli de organizare a internatelor şcolare 
• Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia aprofundată a tuturor 
spaţiilor comune şi de cazare; 
• Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; 
• Măsuri de protecţie: 
– Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului în funcţie de numărul de elevi cazaţi; 
– Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de elevi, cu respectarea distanţării fizice de cel 
puţin 1 m între paturi. 
– Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate 
de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite; 
– Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, 
vor fi furnizate elevilor soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente; 
– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările; 
– Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune; 
– Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; 
– Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat; 
– Se va evita utilizarea de covoare/ mochete; 
– Elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească 
în mod regulat camerele; 
– Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate 
utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare; 
– Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare 
în camera proprie; 
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– Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de 
funcţionare a căminului în perioada respectivă; 
– În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de 
izolare şi se va anunţa directorul unității, responsabilul pentru situația Covid sau se va apela 
serviciul de urgenţă 112. 
 
Triajul 
a) Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în 
vigoare, astfel: 
Personalul medical care va efectua triajul va fi echipat conform normelor standard de echipare: 
halat impermeabil, bonetă, mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă. 
b) Triajul zilnic: 
1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/ 
elevului la cursuri sau de către supraveghetorii de noapte în cazul elevilor interni. 
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-
2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infecto- 
contagioase; 
– cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
– cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în 
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor 
prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;   
3. În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau 
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 
4. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 
se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care 
elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul 
cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază 
de cabinet medical; 
6. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei 
afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 
diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 
responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 
5. Protocol de izolare a copiilor bolnavi 
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 
(de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, 
mialgii, stare general modificată). 
• Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi 
supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 
protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 
• Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical 
şcolar; 
• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 
dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 
• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, 
farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, 
caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 
• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 
minimum 20 de secunde; 
• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul 
de a transmite infecţia la alte persoane; 
• Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, 
cu precizarea diagnosticului. 
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6. Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui 
caz/mai multor cazuri de COVID-19 
7. Lucrătorul/ elevul care se vaccinează poate cere o zi liberă consecutivă zilei de vaccinare, dacă 
starea de sănătate o impune.  
 
1.2. Drepturi  rezultate ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor a prevederilor 
OUG 96/2003   
ART. 1 Termenii şi expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează: 
a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la 
locurile lor de muncă; 
 b) locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu 
mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru 
îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemanarea lor, 
în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un 
venit în baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;  
c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 
graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul 
specialist care să îi ateste aceasta stare; 
 d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului 
de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un 
document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a 
născut; 
 e) salariata care alaptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de 
lauzie, îşi alaptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat 
al perioadei de alaptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 
 f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către 
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor 
prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist; 
 g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia 
sa îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durata totală de 126 de 
zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) 
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.  
ART. 2  
(1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru 
eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 
 (2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în 
scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25. 
ART. 3  
Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât: 
a) sa prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi 
securitatea;  
b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) sa nu fie constrânse să efectueze o munca dăunătoare 
sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz 
ART. 4  
(1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee 
şi condiţii de munca, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze 
anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de munca natura, gradul şi durata expunerii 
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salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau 
sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.  
(2) Evaluarile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a 
medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 
ART. 5 
(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o 
salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligaţia să 
înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui 
raza îşi desfăşoară activitatea. 
 (2) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de munca 
vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
ART. 8  
Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu 
va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a 
procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 
 ART. 9 
 În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) şi desfăşoară la 
locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu 
repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este 
obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este 
posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform 
recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor 
salariale. 
ART. 10 
 (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 
obligaţia prevăzută la art. 9, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) -e) au dreptul la concediu de risc 
maternal, după cum urmează:  
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 2 
lit. c);  
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e), 
în cazul în care nu solicita concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului pana la 
împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani. 
 (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioada ce nu 
poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un 
certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de 
legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 (3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la 
consultatiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii. 
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CAPITOLUL 2.  Reguli privind respectarea principiului 
nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 
demnităţii (Legea 202 din 2002 republicată 5 iunie 2013) 
 
Conform legii, termenii sunt definiți :  
a. Discriminare directă este situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de 
sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă;  
b. Discriminare indirectă este situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, 
ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia 
cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un 
scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;         
c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul 
persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu 
de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;  
d) prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu 
conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea 
demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor 
sau jignitor;  
e) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi discriminarea 
indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă 
sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil 
cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea 
sa la acestea;  
f) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe 
criterii de discriminare;  
 

-Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 
negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierilor colective. 
-Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu respectarea 
ordinii de drept şi a bunelor moravuri. 
-În cadrul instituţiei în relaţiile de muncă, se aplică principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii; sunt respectate principiul nediscriminării, precum şi principiul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. 
Orice salariat care prestează o muncă în cadrul unităţii se bucură de respectarea demnității 
personale. 
(1) Unitatea asigură cadrul organizatoric pentru evitarea formelor de discriminare directă sau 
indirectă faţă de orice salariat, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie, opţiune politică, 
handicap, categorie socială, convingeri, vârstă, dizabilităţi, boli cronice necontagioase, infectării cu 
HIV, orientării sexuale sau apartenenţei la o anumită categorie, a situaţiei sau responsabilităţii 
familiale, apartenenţei la sindicat etc. 
(2) Principiul nediscriminării se referă la următoarele situaţii: 

• încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
• stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
• acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
• condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare; 
• perfecţionarea şi promovarea profesională; 
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• aplicarea măsurilor disciplinare; 
• stabilirea de salarii egale pentru muncă egală; 
• protecţie împotriva şomajului; 
• dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

 
Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe 
criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 
-să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 
relaţiilor de muncă de orice fel,  
- angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii 
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, 
astfel cum sunt definite la mai sus vor fi sancționați conform legii 
-să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe 
care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în relaţiile de muncă; 
-să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul 
respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 
k. este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoarela: 
-anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante. Sunt exceptate locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor 
profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex 
este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim 
şi cerinţa să fie proporţională; 
-evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
-aplicarea măsurilor disciplinare; 
-orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
3. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Sunt exceptate acele locuri de muncă 
interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare 
a muncii. 
m. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 
maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. 
n. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru 
creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi. 
o. Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate 
şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de 
valabilitate a contractului individual de muncă. Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în 
care: 
-salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 
-salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 
3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; 
-salariatul se află în concediu paternal. 
p. Este exceptată de la aplicarea acestor prevederi concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a 
reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 
q. La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până 
la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, 
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă 
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echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. 
r. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 
hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 
-de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată; 
-de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 
s. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a 
condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o 
reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2), 
din Legea nr. 202/2002 la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor 
prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive 
întemeiate şi fără legătură cu cauza. 
t. Prevederile de la litera s. se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, 
reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde sprijin în 
rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 202/2002. 
u. Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la 
negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, 
părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, 
respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele 
prejudiciate prin asemenea fapte. 
-În cadrul relaţiilor dintre angajaţii unităţii, precum şi al relaţiilor dintre angajaţi şi terţe persoane 
implicate, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, este interzis orice comportament care 
defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane. 
-Refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde cerinţelor postului şi standardelor 
profesionale nu constituie încălcare a prezentului regulament. 
-Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist - şovin, 
de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii sau 
crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate 
împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.  
- Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea 
discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*) – Republicată.  
- Nerespectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, 
constituie abatere disciplinară. 
 
Combaterea hărțuirii la locul de muncă (conform Legii 167 din 7 august 2020, Codul Muncii 
adnotat Titlul 1 Cap. 2 Art. 5 Alin 1-9) 
 Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau 
penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care 
este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de 
vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a 
condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale 
fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament 
manifestat în oricare dintre următoarele forme: 
a) conduită ostilă sau nedorită; 
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b) comentarii verbale; 
c) acțiuni sau gesturi. 
- Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său 
sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de 
angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, 
stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă. 
- Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat nu 
va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, 
formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus 
sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă. 
- Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în 
condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură 
răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective. 
- Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor 
de hărțuire morală la locul de muncă. 
- Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să 
oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la 
locul de muncă. 
- Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de fapt 
ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile legii. Intenția de a prejudicia 
prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită. 
 

CAPITOLUL 3. Drepturile şi obligaţiile instituţiei şi ale salariaţilor 
3.1. Drepturi şi obligaţii ale instituţiei  

În scopul organizării eficiente a muncii şi întăririi ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de 
activitate, instituţia are, în principal, următoarele drepturi: 
a. să stabilească organizarea şi funcţionarea proprie; 
b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în funcţie de natura postului 
ocupat în condiţiile legii; 
c. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat în parte, sub rezerva legalităţii şi în 
conformitate cu atribuţiile de serviciu ale angajaţilor, stabilite prin fişa postului; 
d. să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a 
sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 
e. să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
f. să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii; 
g. să stabilească obiectivele de activitate individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora; 
h. să evalueze periodic activitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în 
conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile interne. Periodicitatea evaluărilor, precum şi 
criteriile aferente sunt stabilite în procedurile interne, pentru fiecare categorie de personal, şi vor fi 
comunicate salariaţilor prin intermediul responsabililor de comisii şi de compartimente din unitate. 
 
Unităţii îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. asigurarea conduitei corecte faţă de toţi salariaţii; 
b. respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; 
c. garantarea siguranţei muncii – securităţii şi sănătăţii în muncă; 
d. garantarea aplicării tuturor prevederilor legale în materia dreptului muncii şi asigurarea 
informării salariaţilor despre aceste proceduri; 
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e. garantarea asigurării procedurii de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor în 
conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă,  ROFUIP-ului şi a legislaţiei în vigoare; 
f. asigurarea permanentă a condiţiilor tehnice şi organizatorice, precum şi a condiţiilor 
corespunzătoare de muncă; 
g. informarea salariaţilor asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă, precizând: riscurile specifice postului; locul de muncă sau, în lipsa 
unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;sediul angajatorului; 
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, 
precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; criteriile de evaluare a activităţii 
profesionale a salariatului aplicabile la nivelul unităţii; durata contractului individual de muncă; 
durata muncii; contractul colectiv de muncă aplicabil care reglementează condiţiile de muncă; 
durata perioadei de probă; 
h. informarea salariaţilor asupra datei la care contractul individual de muncă urmează să-și producă 
efectele, a naturii contractului individual de muncă, duratei concediului anual de odihnă, condiţiilor 
de acordare a preavizului şi duratei acestuia, a salariului de bază şi altor elemente constitutive ale 
salariului, precum şi a datei plăţii salariului, a duratei normale a muncii, locului de muncă, a 
atribuţiilor şi răspunderilor fiecăruia; a programelor individualizate de muncă şi de lucru; 
i. acordarea tuturor drepturilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din 
contractele individuale de muncă; 
j. consultarea cu sindicatul în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 
interesele salariaţilor; 
k. plata tuturor contribuţiilor şi impozitelor aflate în sarcina sa, precum şi reţinerea şi virarea 
contribuţiilor şi impozitelor datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
l. asigurarea respectării normelor legale privind durata timpului de lucru şi a celui de odihnă, 
precum şi a condiţiilor specifice: 
m. înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi operarea înregistrărilor prevăzute de 
lege; 
n. eliberarea, la cerere, a tuturor documentelor care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
o. asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale salariaţilor, în afara cazurilor 
prevăzute de dispoziţiile legale; 
p. plata salariilor înaintea oricăror alte obligaţii băneşti.  
 
3.2. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor. Interdicţii 

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 personalul CSEI ,,Sf Andrei”  are drepturi şi 
îndatoriri care decurg din:- Codul de etică 
      - ROFUIP  
      - Contractul individual de muncă (CIM) 
      - Contractul colectiv de muncă, precum şi din legislația în vigoare. 

Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală, culturale 
sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale legislaţiei 
specifice. 

Personalul unității are dreptul de a publica studii, articole, volume, de a candida la obţinerea 
de granturi naţionale şi internaţionale. 

Personalul unității are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale 
şi culturale, naţionale şi internaţionale legal constituite, în conformitate cu prevederile legii. 

Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, angajaţii, ca urmare a încheierii contractului 
individual de muncă, au, în principal, următoarele drepturi: 
a. dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b. dreptul la pauza de masă, repausul zilnic şi săptămânal; 
c. dreptul la zilele de sărbători legale şi la concediu de odihnă anual; 
d. dreptul la demnitate în muncă; 
e. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, respectiv: 

• dreptul la venituri egale pentru muncă de valoare egală; 
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• dreptul la informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, perfecţionare, 
specializare: 

• dreptul la promovare la orice nivel ierarhic şi profesional în condiţiile legii; 
• dreptul la condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă; 
• dreptul la măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 
• drepturi egale pentru femei şi bărbaţi. 

f.  dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g. dreptul de acces la formarea profesională; 
h. dreptul la informare şi consultare; 
i. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului în muncă; 
j. dreptul la protecţie în caz de concediere; 
k. dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
l. dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţii legale; 
m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă. 
o. personalul unității poate beneficia de sporuri sau alte drepturi salariale în condițiile legii 
Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
1. să respecte strict programul de lucru; 
2. să îndeplinească întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor   
de serviciu transmise pe cale ierarhică; 
3. să respecte disciplina muncii, ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
4. să apere bunurile instituţiei indiferent de localizarea acestora; 
5. să informeze conducătorul locului de muncă despre orice situaţie perturbatoare sau generatoare 
de prejudicii; 
6. să promoveze raporturile colegiale şi menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de 
muncă; 
7. să anunţe conducătorul locului de muncă în situaţia în care beneficiază de concediu medical, din 
prima zi de incapacitate de muncă; 
8. să folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate la parametrii de funcţionare menţionaţi în 
documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 
9. să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, înlăturând orice 
neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor materiale; 
10. să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăseşte încăperea, că toate instalaţiile 
curente din dotare (instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii electrice, instalaţii de gaz etc.) se află în 
stare de nefuncţionare; 
11. să respecte cu stricteţe normele de sănătate şi securitate a muncii şi cele privind folosirea 
echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii care ar 
putea pune în primejdie clădirile, instalaţiileinstituţiei, ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
unor persoane; 
12. să nu utilizeze echipamentul de lucru sau de protecţie, precum şi dotările instituţiei în interes 
personal; 
13. să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Contractul colectiv de muncă 
aplicabil, în Contractul individual de muncă, precum şi în fişa postului; 
14. să răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale, pentrupagubele 
materiale produse instituţiei din vina şi în legătură cu munca sa; 
15. să respecte principiile imparţialităţii şi nediscriminării; salariaţii CSEI ,,Sf Andrei” sunt obligaţi 
să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios, sau de altă 
natură în exercitarea atribuţiilor specifice postului; 
16. să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 
corectitudine şi conştiinciozitate; 
17. salariaţii sunt obligaţi ca, în cadrul relaţiilor de serviciu, să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei 
şi demnităţii persoanelor cu care intră în contact, prin natura relaţiilor de serviciu, salariaţi ai 
instituţiei sau din afara instituţiei; 
18. salariaţii sunt obligaţi să folosească cu eficienţă timpul de lucru şi dotările instituţiei pentru 
rezolvarea sarcinilor de serviciu specifice postului; 
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19. să respecte păstrarea secretului de serviciu; 
20. să fie fideli faţă de CSEI ,,Sf. Andrei” Gura Humorului în executarea atribuţiilor de serviciu. 
De asemenea, salariatul are următoarele interdicţii:  
1. să efectueze în timpul programului de lucru activităţi care nu au legătură cu sarcinile de muncă 
specifice;  
2. să părăsescă locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic;  
3. să înceteze nejustificat lucrul;  
4. să falsifice actele privind diversele evidenţe;  
5. să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în contact, prin 
natura relaţiilor de serviciu, salariaţi ai  unităţiisau din afara acesteia; 
6.  să divulge secretul de serviciu; 
7. să folosească nejustificat sau cu neglijenţă materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, 
şi bunurile materiale pe care le utilizează în procesul de muncă; 
8. să folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate altfel decât la parametrii de funcţionare 
menţionaţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 
9. să scoată sau să depoziteze în incinta unităţii bunuri materiale fără forme legale; 
10. să pretindă/primească de la alţi salariaţi, elevi, părinţi  sau persoane străine avantaje pentru 
exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
11. să folosescă numele CSEI ,,Sf. Andrei” Gura Humorului, în scopuri care pot duce la 
prejudicierea instituţiei; 
12. să introducă și/sau să consume în incinta unităţii băuturi alcoolice; 
13. să se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice; 
14. să săvârşescă acţiuni care pot pune în pericol imobilele instituţiei , salariaţii sau alte persoane, 
instalaţii, utilaje etc.; 
15. să comită sau să incite la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii  CSEI „Sf. Andrei” 
Gura Humorului; 
16. să folosescă în interes personal bunurile sau capacităţile CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului; 
18. să simuleze boala şi/sau să nu respecte tratamentul medical în perioada incapacităţii de muncă; 
17. să înstrăineze oricare bunuri date în folosinţă sau păstrare; 
18. să scoată din unitate bunurile unităţii cu excepţia celor pentru care există aprobarea conducerii 
CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului; 
19. să introducă şi/sau să faciliteze introducerea în incinta CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului a 
persoanelor străine fără ca acestea să se afle în interes de serviciu; 
20. părăsirea locului de muncă, nesupravegherea utilajelor/instalaţiilor cu grad ridicat de pericol în 
exploatare; 
21. intrarea sau ieşirea din incinta CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului prin alte locuri decât cele 
stabilite de conducerea unităţii 
22. introducerea în spaţiile CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului a unor materiale sau produse care ar 
putea provoca incendii sau explozii, cu excepţia celor utilizate în activitatea curentă; 
23. părăsirea postului de pază, a posturilor care implică supraveghere, a utilajelor sau instalaţiilor, 
sau a locurilor de muncă reglementate de legi speciale; 
24. distrugerea şi/sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării atribuţiilor de 
serviciu; 
25. folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; 
26. să introducă în  instituţie unele mărfuri în scopul comercializării acestora; 
27. accesul salariaţilor în incinta instituţiei  în afara orelor de program fără acordul conducerii; 
28. ieşirea nejustificată din incinta instituţiei  în timpul orelor de program; 
29. consumul şi introducerea în incinta instituţiei  a drogurilor, a substanţelor şi medicamentelor 
ilegale, sau a altor substanţe interzise în timpul programului de lucru; 
30. să participe la acte de violenţă sau să le provoace; 
31. să întârzie la programul de lucru; 
32. să absenteze nemotivat de la serviciu; 
33. să folosească violenţa fizică sau de limbaj;  
34. hărţuirea sexuală este interzisă. 
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Nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiilor precizate la articolul 3.2 constituie abatere şi va fi 
sancţionată disciplinar, material, civil sau penal, după caz. Drepturile şi obligaţiile personalului 
didactic şi personalului didactic auxiliar se completează cu dispoziţiile prevăzute de legislația 
specifică în vigoare. 
(1) Următoarele abateri sunt considerate grave şi pot duce la desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă: 
a. furtul dovedit sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun sau valoare din patrimoniul CSEI „Sf. 
Andrei” Gura Humorului; 
b. frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna unităţii (inclusiv primirea şi păstrarea în 
beneficiul personal a unor sume necuvenite); 
c. deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului; 
d. utilizarea resurselor unităţii în scop neautorizat; 
e. orice faptă susceptibilă de a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau integritatea 
bunurilor unităţii 
f. neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost 
periclitată viaţa altor persoane; 
g. refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici; 
h. absenţe nemotivate repetate; 
i. concurenţa neloială; 
j. defăimarea cu rea-credinţă a CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului, dacă astfel s-au adus 
prejudicii morale sau materiale; 
k. sustragerea de documente sau înstrăinarea acestora fără autorizaţie; 
l. manifestări violente, brutale sau obscene; 
m. violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică; 
n. falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în 
contabilitate, sau falsul în orice alte acte întocmite de către toţi salariaţii CSEI „Sf. Andrei” Gura 
Humorului; 
(2) Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce la 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. Fiecare 
caz trebuie analizat şi investigat cu imparţialitate. 
3.3. Reguli generale referitoare la drepturi și obligații 

Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale CSEI „Sf. Andrei” 
Gura Humorului  şi nu pot fi utilizate în scopuri personale. 
Date personale 

Salariaţii CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului au obligaţia să anunţe în termen de 5 (cinci) zile şi 
să prezinte documente la serviciul secretariat, asupra oricărei modificări privind: 

- adresa şi numărul de telefon; 
- starea civilă; 
- preschimbarea actului de identitate; 
- studii sau cursuri de perfecţionare absolvite. 

Datele cu caracter personal trebuie să fie:  
a) prelucrate în mod legal şi echitabil;  
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi să nu fie prelucrate într-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri;  
c) adecvate, relevante şi neexcesive prin raportare la scopurile în care sunt prelucrate;  
d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate; trebuie adoptate toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura faptul că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru 
care sunt prelucrate, să fie şterse sau rectificate fără întârziere;  
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte 
perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective;  
f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 
protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.  
  Concediul de boală 



22 
 

1. În caz de îmbolnăvire, din prima zi în care a intervenit incapacitatea temporară de muncă, 
salariatul are obligaţia să anunţe serviciul secretariat sau şeful de compartiment în legătură cu boala 
survenită, precum şi cu numărul de zile de incapacitate temporară de muncă. 
2. Dacă nu se respectă această cerinţă, salariatul va figura în pontaj cu absenţe nemotivate şi nu va fi 
remunerat pe caz de boală. 
3. Se vor respecta următoarele cerinţe cu privire la depunerea şi vizarea certificatului de concediu 
medical: 

a. va fi vizat de medicul de familie; 
b. se prezintă de către titular (în situaţia în care acesta se poate deplasa)  
c. pentru vizarea certificatului medical de către medicul de medicina muncii, salariatul 
trebuie să aibă efectuat controlul medical periodic de medicina muncii; 
d. certificatele de concediu medical prezentate la medicul de medicina muncii cu înscrisuri 
greşite nu vor fi vizate de către acesta; 
e. pentru certificatele de concediu medical, având ca diagnostic orice fel de accidente 
(traumatism sau intoxicaţii), salariatul este obligat să declare în scris locul şi împrejurările în 
care s-a produs accidentul (anexă la certificatul de concediu medical); 
f. după vizarea certificatului de concediu medical de către medicul de medicina muncii, 
salariatul este obligat să-l depună până în ultima zi a lunii curente în care a survenit 
incapacitatea temporară de muncă, la serviciul secretariat  În orice moment, CSEI „Sf. 
Andrei” Gura Humorului  îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun dacă se 
dovedeşte că s-a comis un fals sau un abuz, sau dacă angajatul nu depune certificatele 
medicale corespunzătoare. 

4. Abuzul sau falsificarea constituie abatere disciplinară împotriva cărora se aplică măsurile de 
sancţionare corespunzătoare  
Competenţe 
- Competenţele (limitele în care salariatul poate lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. 
Salariatul se va asigura că nu-şi va depăşi competenţele stabilite pentru postul său. 
Relaţiile de colaborare 
- Salariatului i se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu persoanele cu care are 
relaţii de colaborare.  
- Va furniza toate informaţiile care crede că pot fi obţinute în cadrul relaţiilor de serviciu. Va da 
dovadă de solicitudine şi nu va crea stări conflictuale nedorite. 
Relaţiile ierarhice 
1. Şefii de compartimente, responsabilii de comisii metodice, birouri, etc. poartă răspunderea 
pentru buna desfăşurare a activităţii din sectorul pe care îl coordonează; 
2. Salariaţii au obligaţia să îndeplinească la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care li s-au 
încredinţat şi să respecte deciziile conducerii CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului sau conducerii, 
sau a şefului de serviciu, birou, compartiment etc. 
3. În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă salariaţii nu îşi îndeplinesc atribuţiile, responsabilii de 
compartimente etc. au obligaţia de a aplica dispoziţiile capitolului cu privire la ABATERILE 
DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE, din prezentul regulament. 
Relaţiile cu presa. Dacă salariaţii sunt contactaţi de ziarişti, aceştia sunt liberi să îşi exprime 
opiniile, dar nu în numele instituţiei. 
Menţinerea ordinii 
1. Salariatul are obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de folosinţă 
comună. 
2. Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru mijloacele de transport. 
3. Birourile vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata programului de lucru, 
cât şi după terminarea acestuia. 
4. Responsabilii de compartimente au obligaţia de a urmări în mod special modul de îndeplinire a 
acestor prevederi şi de a lua măsurile ce se impun. 
Concediul fără plată 
Concediul fără plată se acordă salariaților CSEI ,,Sf. Andrei” Gura Humorului   conform 
Contractului colectiv de muncă aplicabil și legislației muncii în vigoare.  
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Concediul fără plata poate fi acordat pentru interese personale cu aprobarea consiliului de 
administraţie pe durate stabilite prin acordul părţilor (art. 153 Codul Muncii) 
Concediul pentru formare profesională 
(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa, in conformitate cu 
prevederile legale. 
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia 
grav desfăşurarea activităţii. 
 - Cererea de concediu fără plată 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 profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare 
profesională. 
Concediul de odihnă anual  
- Orice modificare legislativă privind concediul de odihnă se va aplica şi va face parte de drept din 
prezentul regulament.  
-Pentru personalul didactic, concediul de odihnă se acordă conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale şi hotărârilor conducerii instituţiei, iar pentru personalul nedidactic concediul de odihna 
se acorda conform prevederilor Legii 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Condractului Colectiv de munca la nivel de ramura invatamant.  
- Programarea concediului de odihna se dispune prin decizie a directorului. 
- Consiliul de Administratie al unitatii va stabili masurile necesare pentru ca personalul didactic de 
predare si de conducere sa efectueze concediul de odihna in perioada vacantelor scolare, cu 
asigurarea personalului necesar desfasurarii activitatilor de incheiere a anului scolar si de 
desfasurare a examenului de competente profesionale. 
- Durata efectivă a concediului de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an 
calendaristic.  
- Efectuarea concediilor de odihnă se realizează anual, în baza unei programări colective sau 
individuale, stabilită de unitate cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor ori cu consultarea 
salariatului. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic. 
- Programarea concediilor de odihnă se va face in primele doua luni de la la sfârşitul fiecărui an 
pentru anul calendaristic următor.  
- Sporul de vechime şi alte sporuri se acordă conform legislaţiei specifice în domeniu şi 
Contractului colectiv de muncă aplicabil.  
- Prevederile prezentului regulament privind organizarea timpului de muncă şi de odihnă se 
completează cu prevederile Contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul, precum şi cu 
prevederile legislative în domeniu. 
- Cadrele didactice pot beneficia de până la 5 zile de învoire pe parcursul anului şcolar. Suplinirea 
va fi asigurată doar de către cadrele didactice. Modelul de cerere se gaseşte la secretariatul unităţii, 
(conform procedurilor in vigoare) 

CAPITOLUL 4. Organizarea timpului de muncă  și de odihnă  
 
Conform Codului Muncii Cap. 1. Timpul de muncă Art.111-119 ; Secţiunea 2. Munca 

suplimentară Art. 120-124 ; Secţiunea 3. Munca de noapte Art.125-128 ; Secţiunea 4. Norma de 
muncă Art.129-132;  
Activitatea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare. 
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor Contractului 
individual de muncă, Contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. CSEI 
„Sf Andrei” Gura Humorului poate stabili programe individualizate de muncă, ca mod de 
organizare flexibil a timpului de muncă, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  
- Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depasi 48 de ore pe săptămâna, inclusiv orele 
suplimentare. 
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-Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 
48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință 
de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. 

Programul de lucru stabilit şi aprobat pentru fiecare loc de muncă face parte integrantă din 
prezentul regulament;  

Programul de lucru şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa 
salariaţilor prin grija responsabilului locului de muncă şi a directorului unităţii. 

La începutul programului de lucru, salariaţii sunt obligaţi să semneze în condica de prezenţă 
care va fi verificată zilnic de către conducătorul locului de muncă din care face parte. Pe baza 
acestor evidenţe se întocmeşte foia colectivă de prezenţă (pontaj) care va fi înaintată în vederea 
întocmirii statelor de plată a salariilor. 
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzător sau prin plată cu sporuri 
potrivit legii.  

• Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” funcţionează pe trei nivele de învăţământ: 
primar, gimnazial şi profesional. 

• Înscrierea elevilor se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 
preuniversitar. 

• Clasele se constituie cu efective între 2-4 elevi cu autism, 4-6 elevi deficienţe severe, 8-12 
elevi deficienţe moderate şi severe sau ușoare. 

• Activitatea şcolară începe în fiecare zi la ora 8.00. 
• Încadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 
• Personalul didactic este format din: profesori de psihopedagogie specială, profesori cultura 

generală, profesori psihopedagogi, profesori – educatori, profesori de instruire practică, 
profesori ingineri, kinetoterapeuţi, profesori de sprijin.  

• Personalul didactic auxiliar este format din: secretar şef, contabil şef, secretar, administratori 
financiari, informatician, asistent social, administrator de patrimoniu, bibliotecar, instructori 
de educaţie, pedagogi, infirmiere, supraveghetori. 

• Personalul nedidactic: asistent medical, medic, muncitori, şoferi, portari, fochişti. 
 

În conformitate cu prevederile art. 69 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special, programul personalului didactic se organizează după cum urmează: 
Ora de curs are 45 de minute cu pauze de 15 minute şi pauza mare de 30 minute. Pauza mare este 
între 9.45-10.15 dimineaţa şi 15.45- 16.15 după amiază.  

• Învăţători, profesori, ingineri şi maiştri instructori, terapeuţi, profesori de sprijin, 
profesorilor educatori - funcţie de orarul stabilit la fiecare început de an şcolar  

• activităţile extracurriculare vor fi organizate conform legislației în vigoare. 
• activităţile de instruire practică şi practică comasată se desfăşoară în funcție de orarul stabilit 

la început de an școlar. 
NOTĂ: Sectoarele cu program continuu (supraveghere, centrală termică, pază, asistenţă medicală, 
cantină) vor avea program particularizat conform specificului activităţii şi cu încadrarea în 
prevederile legale cu privire la timpii de lucru şi acordarea zilelor libere. 
 
Program personal didactic auxiliar și personal nedidactic 
Nr. 
crt. 

Denumirea postului Programul Pauze 

1.  Administrator financiar 08.00- 16.00 12.00-12.30 
2.  Administrator patrimoniu 08.00- 16.00 12.00-12.30 
3.  Secretar/Informatician/Bibliotecar 08.00- 16.00 12.00-12.30 
4.  Asistent social 08.00- 16.00 12.00-12.30 
5.  Asistente medicale Tura 1: 07.00- 19.00 

Tura 2: 19.00- 7.00 
12.00-12.30 
23.00-23.30 

6.  Infirmiere Tura 1: 07.00- 19.00 12.00-12.30 
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Tura 2: 19.00- 7.00 23.00-23.30 
7.  Infirmiere- sector elevi cu TSA Tura 1: 07.00- 15.00 

Tura 2: 12.00- 20.00 
12.00-12.30 
16.00-16.20 
 

8.  Portar Tura 1: 06.00- 14.00 
Tura 2: 14.00- 22.00 
Tura 3: 22.00- 06.00 
Sau 
Tura 1: 07.00- 19.00 
Tura 2: 19.00- 07.00 

12.00-12.30 
16.00-16.30 
23.00-23.30 

9.  Fochist 05.00- 09.00 și 17.00- 
21.00/  
07.00- 15.00 
sau 
07.00-19.00 /19.00-07.00 
(în funcție de anotimp) 

30 min pauză în timpul 
programului  

10.  Muncitori cantină 14 ore de luni până vineri, 
alternativ în schimburi; 11 
ore sâmbăta și duminica  

30 min pauză în timpul 
programului 

11.  Spălătoreasă 06.30- 14.30 12.00-12.30 
12.  Îngrijitori Tura 1: 07.00- 15.00 

Tura 2: 12.00- 20.00 
12.00-12.30 
16.00-16.30 

13.  Muncitori 07.00- 15.00 12.00-12.30 
14.  Pedagog/ Instructor de educație 

extrașcolară 
Luni- vineri: 
Tura1:07.00- 15.00 
Tura 2: 13.00- 21.00 
Sâmbătă- duminică în ture 
de 6 ore: 08.00- 14.00/ 
14.00- 20.00 –conform 
graficelor, alternativ cu 
cadrele didactice voluntare 
și supraveghetorii de noapte 
nominalizați 

 
T1. 11.30-12.00 
 
T2. 16.00-16.30 

15.  Supraveghetor noapte- internatul 
mic 

20.00- 8.00 (luni- joi) 23.00-23.30 

16.  Supraveghetori noapte Parter:  
20.00- 8.00 (duminică,luni- 
joi) 
20.00- 07.00 (vineri, 
sâmbătă) 
Etaj I : Luni- 21.00-8.00/ 2 
supraveghetori  
Marți 19.00-8.00/  2 
supraveghetori  
Miercuri 21.00-8.00/1 
supraveghetor  
Joi 21.00- 8.00/ 1 
supraveghetori 
Vineri  20.00-8.00 / 1 
supraveghetor 
Sâmbătă  20.00-8.00 / 1 
supraveghetor  
Duminică – 20.00 -7.00/1 
supraveghetor  
Etaj II: Luni- 19.00-8.00/ 2 

 
 
23.00-23.30 
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supraveghetori 
Marți 19.00-8.00/  2 
supraveghetori 
Miercuri 21.00-8.00/2 
supraveghetor 
Joi 21.00- 8.00/ 2 
supraveghetori 

 
Activitatea în vacanțe se desfășoară în intervalul 7.00-15.00  

- Personalul instituţiei are dreptul la 20 minute pauza incluse în program.  
- Supraveghera la internat a elevilor în zilele de sâmbătă şi duminică este efectuată de 

pedagogii și instructorii de educație extrașcolară iar cadrele didactice voluntare desfășoară 
activități de supraveghere în zilele de sâmbătă și duminică, prin proiectul educativ:     
,, Activităţi de timp liber“.  
Programul de sămbătă și duminică este: 

 08.00 -14.00  
 14.00 - 20.00 

- Efectuarea  serviciului  pe unitate  se face de către cadrele didacice conform programului/ 
graficului  stabilit implicându-se cu răspundere la desfăşurarea tuturor activităţilor din ziua 
respectivă. 

- Efectuarea  serviciului  în pauze  se face de către cadrele didactice, instructori de educație/ 
pedagogi  conform programului/ graficului  stabilit implicându-se cu răspundere la 
desfăşurarea tuturor activităţilor din ziua respectivă. Supravegherea în pauze are drept scop 
asigurarea eficientă în intervalul în care se  desfăşoară aceasta, pe toată durata zilei.  

Muncă suplimentară 
La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară. 
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice 
dupa efectuarea acesteia. In aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru 
orele prestate peste programul normal de lucru. 
În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din 
care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. 
Timpul de odihnă se acordă sub următoarele forme:  
• pauza de masă şi repausul zilnic;  
• repausul săptămânal ce se acordă două zile consecutiv, de regulă sâmbătă şi duminică;  
• sărbătorile legale;  
(1) În situaţia în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă 
şi duminică, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe 
o perioadă mai mare.  
(2) Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.  
 -Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 
consecutive. 
-Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între 
schimburi. 
Zilele de sărbători legale şi religioase se acordă de angajator cu respectarea legislaţiei în domeniu. 
 

CAPITOLUL 5. Procedura de soluţionare a cererilor sau 
reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

Salariaţii pot adresa instituţiei, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind 
încălcarea drepturilor lor prevăzute în Contractul individual de muncă sau în Contractul colectiv de 
muncă.  

Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 
salariaţilor,  CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului dispune numirea unor comisii, printr-o decizie a 
directorului, care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate.   
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În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a 
salariatului la secretariatul unităţii, pe baza raportului comisiei,  instituţia comunică în scris în scris 
răspunsul către petiţionar.  

• În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.  
• Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se 

iau în considerare.  
 

CAPITOLUL 6. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile  
 
- CSEI Sf. Andrei Gura Humorului în calitate de angajator, dispune de prerogativa disciplinară, 
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată 
că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.  
- Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 
săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul 
intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil, dispoziţiile fişei 
postului, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  
- Disciplina muncii este o condiţie indispensabilă în fiecare unitate, în vederea asigurării 
desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă.  
 
Cercetarea abaterilor disciplinare 

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului răspund disciplinar pentru încălcarea 
îndatoririlor ce le revin şi a fişei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, 
precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi 
prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. 
Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere 
disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează: 
a) la secretariatul unităţii pentru faptele săvârşite de personalul angajat în legătură cu atribuţiile din 
fişa postului; 
b) la secretariatul inspectoratului şcolar pentru fapte săvârşite de personalul de conducere, precum şi 
pentru fapte săvârşite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabililor numiţi de inspectoratul 
şcolar. 
Instituţia abilitată să soluţioneze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va 
discuta/analiza în consiliul de administraţie, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării 
efective pentru abaterile prezumate săvârşite, aprobând în aceeaşi şedinţă de lucru comisia care va 
efectua această cercetare. 
Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul din unitatea de învățământ, și 
personalul de conducere al unității de învățământ, comisiile de cercetare disciplinară se constituie 
după cum urmează: 

• pentru personalul unității, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă 
organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al 
salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

• pentru personalul de conducere, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant 
al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. 
Din comisie face parte şi un inspector școlar general adjunct din cadrul inspectoratului şcolar 
judeţean; 
 
Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituţiei 

abilitate în soluţionarea sesizării, după aprobarea lor de către: 
a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul 

unităţii/instituţiei de învăţământ; 
b) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar pentru funcţiile de conducere din unitatea 

de învățământ, precum şi pentru membrii comisiilor/consiliilor numiţi de către inspectoratul şcolar; 
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Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Comisia de 
disciplină este formată din trei membri permanenți, numiți de director cu aprobarea Consiliului de 
Administrație, cadre didactice titulare care au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a 
săvârșit abaterea disciplinară, la care se adaugă doi membri temporari  numiți de Consiliul de 
Administrație pentru fiecare caz în parte (cadre didactice, didactic auxiliar, nedidactic, după caz) în 
funcție de structurile  pe care le implică sesizările/ reclamaţiile.                                                                                                                                       
Unul dintre membrii permanenţi ai Comisiei va reprezenta organizaţia sindicală din cadrul 
universităţii, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
  Numirea membrilor Comisiei se face prin numire de către director. În cazul membrilor 
permanenţi, numirea se face pe o perioadă de patru ani, perioadă care va putea fi reînnoită o singură 
dată. Membrii comisiei nu pot avea calitatea de rudă până la gradul IV sau soţ/soţie cu persoana 
care a depus sesizarea/ reclamaţia sau cu cea care a fost reclamată și nu pot fi rude sau soț/soție cu 
conducătorul instituției.                                                                                                                 
Preşedintele Comisiei de Disciplină este ales de Consiliul de Administrație  dintre membrii 
permanenţi şi răspunde de organizarea activităţii Comisiei. Fiecare membru are drept de vot. 
Lucrările Comisiei au un caracter confidenţial.                                                                      
  Comisia nu este sesizată direct, ci se întruneşte la Ordinul directorului, emis pentru 
rezolvarea cazurilor transmise de Consiliul de Administraţie. Comisia are următoarele atribuţii: 
 - analiza sesizărilor/reclamaţiilor transmise de Consiliului de Administraţie, cu respectarea 
prevederilor art. 247 din Codul Muncii, raportat la art. 306 (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011;                                                                                                                                      
 - efectuarea cercetării asupra cazului de rezolvat, cu convocarea și audierea obligatorie a 
persoanelor cercetate, în scopul obținerii de date necesare pentru a face propuneri către Consiliul de 
Administraţie;                                                                                                                                                  
- elaborarea Raportului final al Comisiei de Disciplină asupra cazului investigat, care să conţină 
propunerile de sancţionare sau clasare a cazului,                                                                                        
- comunicarea controlată a Raportului final către părţile interesate - reclamat, petent, Consiliul                    
de Administraţie - prin Serviciul secretariat;                                                                                              
- prezentarea Raportului final în Consiliul de Administraţie, în vederea avizării sancțiunii 
disciplinare propuse de Comisie;                                                                                                           

 Nu intră în atribuțiile Comisiei de Disciplină rezolvarea posibilelor contestații legate de 
cazurile investigate, acestea fiind analizate de către Consiliul de Administrație.                            
Activitatea Comisiei de disciplină începe îndată după numirea, prin Ordin scris, de către directorul 
unității. Convocarea membrilor comisiei, atât a celor permanenți, cât și a celor numiți de Consiliul 
de Administrație se face astfel: 
 - telefonic, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea ședinței;                                                                                                                       
  - în caz de urgență convocarea se poate face deîndată, la propunerea președintelui comisiei, 
telefonic.                                                                                                                                            
Propunerea de sancționare disciplinară se face de către șeful de comisie/ departament. Acesta 
acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.                                                                    

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 
constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a instituţiei de 
învăţământ, fiindu-i adusă la cunoştinţă persoanei de către conducătorul instituţiei după aprobarea 
în consiliul de administraţie al acesteia, respectiv de către ministru, în funcţie de instituţia care a 
numit comisia de cercetare disciplinară prin decizie/ordin. Persoanei nevinovate i se comunică în 
scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, 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. 

Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de 
sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se 
comunică prin decizie a inspectorului şcolar general. 

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 
către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern,  
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precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea 
făcută în condiţiile prevăzute mai sus, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau 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 consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului 
al cărui membru este. 

Comisia îndeplineşte condiţiile de cvorum dacă sunt prezenţi la şedinţă minim doi din cei trei 
membri permanenţi ai Comisiei şi unul din cei doi membri numiţi de către Consiliul de 
Administraţie, pentru fiecare caz. Comisia deliberează şi ia hotărâri cu un număr de minim patru 
membri prezenţi, dintre care trei trebuie să aibă aceeaşi opinie. Comisia audiază persoanele 
implicate - persoana care a înaintat sesizarea/petentul, persoana  reclamată şi alte persoane care pot 
furniza informaţii cu privire la caz, examinează documentele şi înscrisurile depuse la dosar, solicită 
depunerea de documente noi şi stabileşte faptele şi împrejurările în care au fost săvârşite faptele şi 
urmările acestora. În Raportul final Comisia de Disciplină va face o descriere a faptei şi va arăta 
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată. În urma analizei, 
Comisia constată existenţa sau inexistenţa faptelor cercetate şi propune aplicarea unei sancţiuni sau 
clasarea cauzei. 

Opiniile contrare ale membrilor Comisiei vor fi consemnate în raport şi vor fi motivate. 
Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această 
comisie, se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de 
învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în 
termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei/faptelor ce 
constituie abatere disciplinară. 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalul didactic, personalul didactic auxiliar, 
precum şi celui de conducere din Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura 
Humorului, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a)observaţie scrisă; 
b)avertisment; 
c)diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
d)suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii 
de conducere, de îndrumare şi de control; 

e)destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 
f)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterilor, de împrejurările în care au fost 

săvârşite, de urmările acestora, precum şi de comportamentul persoanei în cauză. 
Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară şi până la momentul aplicării 

sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancţionată disciplinar. 
Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecătoreşti este garantat. 
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. Personalul de conducere din unitatea de învăţământ și membrii comisiilor/consiliilor numiţi 
de către inspectoratul şcolar, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta decizia, în termen de 15 
zile de la comunicare, la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului dispune de prerogativă 
disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte 
ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica personalului nedidactic în cazul în care 
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

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

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
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c)reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 
e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai 

o singură sancţiune. 
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 
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. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului stabileşte sancţiunea 
disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în 
vedere următoarele: 

a)împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
b)gradul de vinovăţie a salariatului; 
c)consecinţele abaterii disciplinare; 
d)comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e)eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Pentru efectuarea cercetării disciplinare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura 
Humorului va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant 
extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/ îl va împuternici în acest sens. 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului 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. 
Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b)precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual 

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

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute mai sus, 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. 
Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
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. 
Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
Lucrările Comisiei de Disciplină sunt consemnate în Registrul de procese verbale, consemnările 
fiind validate prin semnăturile membrilor comisie şi a participanţilor. Raportul final al Comisiei de 
Disciplină se elaborează în două exemplare – unul pentru Comisie şi celălalt pentru Consiliul de 
Administraţie. Câte o copie a raportului se transmite părţilor implicate (persoană cercetată, petent) 
la adresa de domiciliu aflată la dosarul personal din cadrul unității. Raportul final al Comisiei de 
Disciplină se semnează de toţi membrii Comisiei.  Secretarul Comisiei este responsabil cu păstrarea 
tuturor documentelor înaintate în dosarele de caz, fie că acestea au fost soluţionate sau nu. Comisia 
va păstra dosarele pe o durată de 10 ani, într-un spaţiu adecvat, pus la dispoziţie de conducerea 
unității. Accesul la aceste documente se face numai cu aprobarea directorului unității sau 
Consiliului de Administrație. 
Abateri şi sancţiuni disciplinare  

• Avertismentul scris 
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1. Constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că în cazul 
săvârşirii de noi abateri, îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă.  
2. Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs 
prejudicii grave sau care ar fi putut aduce prejudicii unităţii.  

• Retrogradarea din funcţie 
Reprezintă sancţiunea aplicată de către instituţie salariatului care, nefiind la prima abatere, 
săvârşeşte cu intenţie o faptă/fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea unităţii.  
Reducerea salariului de bază cu 5 -10% pe o perioadă de 1-3 luni.  
1. Se aplică de către instituţie  pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea 
abaterilor pentru care a mai fost sancţionat salariatul.  
2. Fiind plasată la pragul sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului individual de 
muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii 
persoanei care a fost sancţionată.  
 
 

• Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
1. Reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi aplicată de către instituţie  atât pentru săvârşirea unei 
singure abateri deosebit de grave, cât şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de 
natură a perturba grav ordinea şi activitatea unităţii.  
2. La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de 
la cele stabilite prin Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă aplicabil sau 
Regulamentul Intern, instituţia  dispune concedierea salariatului pentru motive care ţin de persoana 
salariatului, în condiţiile legii.  
3.În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul de a formula şi susţine apărări în 
favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul 
să fie asistat la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.  
 

CAPITOLUL 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară  
Întregul personal de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului 

răspunde disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a obligaţiilor ce îi revin conform contractului 
individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 
şi activităţii învăţământului, prestigiului unităţii de învăţământ, conform legilor în vigoare. 
 Orice persoană poate sesiza unitatea şcolară cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate 
constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii. 
 În urma analizării referatului / sesizării / petiţiei / reclamaţiei / adresei, directorul poate 
dispune sau nu cercetarea disciplinară.  Pe documentul de sesizare se dă ori nu rezoluţia referitoare 
la efectuarea cercetării şi se desemnează comisia însărcinată cu efectuarea cercetării.  Aceasta 
(comisia) va propune, sau nu, sancţiunea sau clasarea sesizării.  
 Comisia de cercetare disciplinară va fi numită de Consiliul de Administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, iar directorul 
unităţii va emite decizia de numire a comisiei, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie. 

Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul din unitate, comisia de cercetare disciplinară 
se constituie astfel : 

a) Pentru personalul de predare, auxiliar şi nedidactic, comisii formate din 3-5 membri, 
dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în 
discuţie, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a acestuia ;  

b) Pentru personalul de conducere, comisii formate din 3 -5 membri, dintre care un 
reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au cel puţin funcţia didactică egală cu a celui aflat în 
discuţie. Din comisie face parte şi un inspector şcolar din partea inspectoratului şcolar 
judeţean. 

  Derularea procedurii de cercetare disciplinară: 
1. Convocarea  autorului abaterii prezumate la efectuarea cercetării prealabile: 

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, înscris, cu 48 ore 
înainte,  precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
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 Obiectul convocării îl constituie aducerea la cunoştinţă a faptei ( motivul) care face 
obiectul cercetării prealabile disciplinare. Scrisoarea de convocare se predă salariatului cu 
semnătură de primire, ori, după caz, prin recomandată cu aviz de primire, la domiciliul sau reşedinţa 
comunicată de acesta, efectele producându-se de la data comunicării. 

2. Audierea salariatului 
Audierea ( ascultarea) salariatului reprezintă etapa principală în procedura de cercetare 

disciplinară. Astfel, această persoană are dreptul să cunoască toate documentele cercetării şi să-şi 
producă probe în apărare. În cursul cercetării prealabile, salariatul cercetat are dreptul să formuleze 
şi să susţină toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în favoarea sa. 

 Ascultarea salariatului se finalizează prin nota explicativă / de relaţie pe care acesta o dă ( 
conţine întrebările formulate de membrii comisiei şi răspunsurile persoanei cercetate). 

O situaţie particulară o reprezintă neprezentarea salariatului la convocare. 
Refuzul celui convocat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 

ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se consemnează în proces – verbal şi nu împiedică 
finalizarea cercetării. 

Numai neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără niciun motiv obiectiv, dă 
dreptul directorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile. 

 
3. Activitatea comisiei de cercetare disciplinară 
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. 
Se cercetează, punctual, toate aspectele avute în vedere şi care pot conduce la concluzia 

referitoare la săvârşirea sau nu a abaterii disciplinare. În timpul cercetării se verifică toate 
documentele care au legătură cu abaterea prezumată şi se solicită relaţii verbale şi scrise de la toţi 
salariaţii implicaţi direct sau colateral cu faptele cercetate. 

De asemenea, se realizează / întocmesc de către membrii comisiei situaţii, centralizatoare, 
verificări, recalculări pe care le consideră relevante pentru cercetare. Se anexează copii xerox 
certificate pentru conformitate cu originalul după toate documentele verificate şi considerate 
relevante. 

Toate aspectele constatate de membrii comisiei în urma efectuării cercetării prealabile vor fi 
consemnate în nota de constatare a cercetării, în ordinea lor, evidenţiind atât aspectele pozitive, cât 
şi pe cele negative.  

 
4. Întocmirea raportului efectuării cercetării disciplinare 

Cercetarea disciplinară prealabilă se va finaliza cu un proces – verbal / raport / notă de constatare 
întocmit / întocmită de comisia de cercetare împuternicită. La aceasta se ataşează nota explicativă a 
salariatului, respectiv toate documentele de lucru întocmite şi considerate relevante în susţinerea 
constatărilor / recomandărilor formulate. Raportul poate cuprinde o recapitulare a etapelor 
parcurseşi poate constitui individualizarea sancţiunii. 
 În raport se consemnează: 
 prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită; 
 urmările potenţiale ale faptei / faptelor săvârşite; 
 existenţa sau inexistenţa vinovăţiei; 
 rezultatele cercetării, inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al angajatului de a se prezenta şi 

a-şi motiva poziţia; 
 motivarea pentru care apărările sale au fost înlăturate; 
 probele administrate; 
 orice alte date concludente; 
 propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a 

sesizării; 
 motivarea propunerii. 

 
La motivarea propunerii de sancţionare trebuie să se ţină cont de prevederile din Codul Muncii: 

• împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 
• gradul de vinovăţie al salariatului; 
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• consecinţele abaterii disciplinare; 
• comportarea generală a salariatului la locul de muncă;  
• eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 
Raportul / nota de constatare va fi semnat / semnată de către membrii comisiei pe fiecare pagină 

a sa şi se înregistrează la acelaşi număr ca şi sesizarea / petiţia / reclamaţia / adresa / referatul / nota 
de serviciu, în registrul de intrări în unitatea de învăţământ. 

Raportul se prezintă spre aprobare organului colectiv de conducere al unităţii de învăţământ, 
care a hotărât derularea cercetării. În baza raportului, asumat de către Consiliul de Administraţie, se 
materializează propunerea de sancţionare. 

Propunerea de sancţionare în urma derulării cercetării se formulează astfel: 
Pentru personalul din Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Sf. Andrei” Gura 

Humorului, propunerea de sancţionare se face de către directorul unităţii sau de cel puţin 2/3 din 
numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie. Sancţiunile aprobate de către Consiliului 
de Administraţie sunt aduse la cunoştinţa salariatului prin decizie a directorului şi puse în aplicare. 

Pentru personalul de conducere din Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Sf. Andrei” 
Gura Humorului, propunerea de sancţionare se face de către Consiliului de Administraţie al 
unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general. 

În baza raportului şi procesului – verbal al Consiliului de Administraţie, se întocmesc : 
- decizia de sancţionare (dacă s-a propus şi aprobat sancţionarea) ; 
- adresele de răspuns către petenţi / salariaţii care au întocmit sesizarea, care sunt 

înregistrate la acelaşi număr şi constituie documentele pentru descărcarea de 
responsabilitate a membrilor comisiei cărora le-a fost repartizată spre soluţionare 
sesizarea / reclamaţia / petiţia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu. 

5. Emiterea deciziei de sancţionare 
Constatând vinovăţia salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau după constatarea 

imposibilităţii efectuării ei datorită culpei celui în cauză), Consiliul de Administraţie al unităţii de 
învăţământ urmează să stabilească sancţiunea disciplinară, în baza propunerii comisiei de 
cercetare disciplinară. 

Cine emite decizia de sancţionare ? 
Decizia de sancţionare se emite astfel : 

- pentru personalul din unitate care a săvârşit o abatere disciplinară şi a fost cercetat 
disciplinar, directorul unităţii de învăţământ dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o 
decizie emisă în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 
săvârşirea abaterii, dar nu mai mult de 6 luni de la săvârşirea faptei ; 
- pentru personalul de conducere din unitatea de învăţământ care a săvârşit o abatere 
disciplinară şi a fost cercetat disciplinar, inspectorul şcolar general, în baza hotărârii 
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, dispune aplicarea 
sancţiunii disciplinare printr-o decizie scrisă, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la dată săvârşirii 
faptei.  

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica întregului personal, în funcţie de gravitatea 
abaterilor, sunt : 

• avertisment; 
• observaţie scrisă; 
• diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 

de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni ; 
• suspendarea, pe un termen de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a 
unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control ; 

• destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ; 
• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Elemente esenţiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul deciziei de sancţionare 

Potrivit Codului Muncii, decizia trebuie să cuprindă obligatoriu : 
• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară ; 
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• precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul de ordine interioară sau 
contractul de muncă aplicabil care au fost încălcate ; 

• motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 
disciplinare sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea prealabilă ; 

• termenul în care sancţiunea poate fi contestată. 
Lipsa unuia dintre elemente atrage anularea absolută a măsurii. 

Decizia de sancţionare disciplinară trebuie semnată de persoana abilitată legal să o emită 
(directorul unităţii de învăţământ sau inspectorul şcolar general). 

Decizia de sancţionare se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de învăţământ 
preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratului şcolar (în funcţie de autoritatea care a emis-o). 

6. Comunicarea deciziei de sancţionare 
Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se comunică salariatului cu semnătură 
de primire, ori, în caz de refuz, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, la domiciliul sau 
reşedinţa comunicată de acesta. 

Modul de contestare a deciziei de sancţionare: 
Conform Codului Muncii, decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele 

judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
Dacă sancţiunea a fost aplicată în baza Legii nr. 1 / 2011, atunci decizia de sancţionare poate fi 

contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul 
şcolar. 

Punerea în aplicare a deciziei de sancţionare 
Prevederile deciziei de sancţionare trebuie puse în aplicare de către compartimentele 

secretariat şi contabilitate din unitatea de învăţământ preuniversitar. 

CAPITOLUL 8. Siguranţa şcolară şi climatul şcolar optim 

8.1. Cadrul general privind siguranța școlară 
1. Reguli şcolare generale 

Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar 
de ordine, de confort şi siguranţă; 

- Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor; 
- Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul 

şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi 
deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament 
corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.  

- Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în 
pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.  

- Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana poate fi 
vătămata, alcool, droguri si/sau brichete este interzisă  în  şcoală.  

- Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.  
- Fumatul este interzis în incinta şcolii.  
- În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, 

telefon mobil, etc)  
- Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de  şcoală.  
- Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.  
- Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe tot parcursul şederii sale în unitatea şcolară. 
- Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor. 

 
2. Autoritatea conducerii şcolii  

Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să  controleze respectarea prevederilor 
referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către 
conducerea şcolii și, dacă este posibil, se vor realiza în prezența elevului în cauză). 

Aceasta poate: 
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- Solicita elevilor să-și golească gențile şi hainele iar atunci când există suspiciuni întemeiate 
poate recurge la percheziţie.  

- Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise 
- Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe 

baze non-selective, iar acolo unde există să  controleze dulăpioarele puse la dispoziţia 
elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise. 

        În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:  
   - Să  decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză  
   - Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor pentru care nu 
există prevederi în regulamentul şcolar. 
Măsuri : 

- Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea școli va transmite 
această informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.  

- Şcoală va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va 
oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce 
fel de obiecte și/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care au intrat în şcoală 
aceste bunuri. 

- În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoală va acţiona conform 
legilor în vigoare,  va informa poliția și, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport 
adresat poliţiei.  

- Şcoală informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul 
şcolar.  

- Şcoală asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern. 
 

3. Măsuri disciplinare  
Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar 

regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară a şcolii  se vor lua 
măsuri administrative, educative și, în caz extrem,  eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu 
regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi de urgenţă.  

Măsuri disciplinare  
-  Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. 
Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor,  
consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administraţie al şcolii. 
-  Personalul administrativ ori tehnic nu este autorizat să  aplice o sancţiune, dar are dreptul să  pună 
în discuţie comportamentul unui elev  
-  Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate face  o obiecţie pentru 
luarea unei decizii de către diriginte, conducerea şcolii, etc. 
      În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să  existe o relaţie de 
proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea 
acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.  
 
4.Eliminarea   
Un elev este luat în discuţie pentru eliminare :  

- dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi și/sau a personalului şcolii.  
- are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor  
- sustrage bunurile altor persoane  
- aduce daune ori distruge bunurile altor persoane  
- recurge la utilizarea de droguri  sau deţinerea de alcool ş.a.m.d.  
- aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii)  
- are asupra lui arme şi/sau face uz de arme.  

 
5.Utilizarea computerului/internetului  

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod corespunzător. 
Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în inventarul şcolii (hardware), 
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se aplică şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie Să  fie utilizat cu aceeaşi 
atenţie.  

- Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de 
şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict 
interzise.  

- Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile pentru 
recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, 
după caz de către părinţii/tutorii acestuia.  

- Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei 
indicaţii cu referire la aceasta ca nume de domeniu al unui website care Să  implice o 
referinţa clara în legătură cu  şcoala. 

- Şcoală va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a 
numelui şcolii. În  şcoală se vor stabili măsuri interne împotriva elevilor care nu respectă 
această prevedere.  

- Şcoală va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele 
şcolii, ori pe internet  care jignesc angajaţii şcolii ori care aduc daune imaginii acestora.,  

- Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea 
de informatii de pe internet.  

- Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri 
decât culegerea de informatii necesare studiilor.  

6.Înregistrarea incidentelor  
(Vor fi luate în considerare prevederile legii referitoare la protecţia datelor personale.)  

-  Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt 
definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa  cum se 
prevede prin codul penal.  
-  Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste 
măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. Acest protocol va servi în 
cadrul inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe site-ul de internet al şcolii.  
-  În cazul unor incidente, aşa  cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va realiza şi o 
raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, 
jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.  
 
7. Prevederi legate de ţinuta vestimentară  
 - Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de regulamentul de ordine interioară al  şcolii (cu sau fără 
uniformă) 
-Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentaţia 
ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.  
-Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. 
Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa  cum sunt prevăzute acestea în 
legea protecţiei muncii  ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protecţie, 
costumul halatul pentru laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc.  
- Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea 
capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi de abilitaţi manuale, 
aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele de 
siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa  în mod 
obligatoriu la orele de educaţie fizică.  
 
8. Intimităţi indezirabile 
-  Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu 
normele comportamentale uzuale.  
-  Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit pe fondul nerespectării intimităţii sale  (din 
partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră 
indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de 
încredere din şcoală. Numele acestor persoane vor fi publicate în regulamentul de ordine interioară  
al şcolii din fiecare an şcolar.  
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-  Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.  
 
9. Daune 
-  Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune bunurilor colegilor lor, 
clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile puse la 
dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.  
-  Dacă se produc daune, contrar prevederilor şi normelor sociale acceptate, acestea trebuie 
comunicate nemijlocit conducerii şcolii şi dirigintelui/diriginţlor elevilor respectivi, ori 
administratorilor. Conducerea şcolii va întocmi raportul conform prevederilor legale şi celor 
interne.   
-  Ori de câte ori şcoala este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucrează 
în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea şcolii.  
- Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu 
poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care 
trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de 
degradare, scaune stricate etc.).  
-  Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori 
pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia 
cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.   
 
10. Activităţi şcolare  
 -  Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă 
activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.  
-  În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii 
părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet al 
şcolii).  
- Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă  pentru fiecare dintre 
activităţile şcolare de către conducerea şcolii.  
-  În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de 
regulament. 
Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în 
permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor. 
 
11. Accesul vizitatorilor în unitate  
-   Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  
-  Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la poarta.  
-  Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă cerinţa de a se anunţa la poartă (intrare) 
în momentul pătrunderii în şcoală.  
-  Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu și-au anunţat prezența.  
- Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de conducerea şcolii, atunci 
conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.  
 
12. Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore  
      Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi părăsirea şcolii înainte de încheierea 
cursurilor, şcoală dispune de procedura pentru absenţe Şcoala va prezenta în acesta procedura , 
maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a reduce numărul 
acestora şi/sau pentru a le preveni. Acesta procedură este alcătuită sub forma unor reglementări 
referitoare la:  
- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)  
- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  
- Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al familiei)   
- Revenirea la şcoală după boală  
- Întârzierile (la începutul orelor de curs)  
- Întârzierile (în timpul orelor de curs).  
De asemenea, şcoala va opera controlul în privinţa absenţelor prin următoarele prevederi:  
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-Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementări în privinţa lipsei 
de la ore, absenţelor şi întârzierilor.  
-Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia 
cazului în care au fost prevăzute alte reglementări de către şcoală.  
-Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să anunţe acest lucru 
dirigintelui/conducerii şcolii. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii (incendii, evacuări), 
conducerea şcolii trebuie să ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire. 
 - Profesorii claselor vor înregistra toate absenţele în fiecare zi. După această înregistrare şcoala va 
lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va 
raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală. 
 -Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, măsuri de 
îmbunătăţiri ale activităţii sale etc.. Activităţile extracurriculare, ori opţionale şi care nu au legătură 
cu programa şcolară nu pot fi considerate ca motive pentru exceptarea de la această regulă 
- Nu sunt permise elevilor vacanțe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă. 
Pentru excepţii: vezi legea învăţământului. 
 
13. Libertatea de exprimare a opiniei  
  -  Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. Dar, 
aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj 
vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.  
   -  În cazul incidentelor verbale, ofense, jigniri etc. se poate întainta plângere de către părţile 
implicate în conformitate cu regulamentul aplicabil pentru formularea reclamaţiilor la nivelul şcolii. 

8.2. Combaterea bullyingului şi a cyberbullyingului 
În conformitate cu ORDINUL nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying, Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului se declară ”Școală cu toleranță zero la violență”. 

(1) Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi 
soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau 
cibernetice, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.  
(2) Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi de 
învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi 
cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ.  
(3) Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul 
consilier şcolar/ profesori psihopedagogi , trei cadre didactice formate în problematica violenţei, 
inclusiv a violenţei psihologice - bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un 
reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale.  
(4) În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să facă 
diferenţa între situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi 
intenţionate. 
 
8.2.1. PREVENIREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ 
preuniversitar 

Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează în funcţie de 
specificul fiecărei unităţi de învăţământ, prin:  
a) implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere a 
violenţei, a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a 
comunităţii copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea 
cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de 
comportamente;  
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b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau 
specialişti cu competenţe în domeniu;  
c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive 
între membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a 
interacţiunilor între aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării preşcolarilor/elevilor de 
toate vârstele la toate deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între 
preşcolari/elevi;  
d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi 
solidaritate; e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea 
unui mediu securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, 
precum montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor 
educaţionale, dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, 
promovarea lucrului în echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale;  
f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină 
pozitivă. 

Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde:  
a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, 
copii şi părinţi;  
b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la 
procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul 
şcolar;  
c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;  
d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying 
semnalate sau identificate;  
e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării 
valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea 
situaţiilor de bullying;  
f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying;  
g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei 
grupului de acţiune;  
h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul 
8.2.2. COMBATEREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ prin 
intervenţie integrată, prin identificare şi semnalare 

Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra 
copilului în unitatea de învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în 
parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în 
domeniu, conform reglementărilor în vigoare, prin;  
a) identificarea situaţiilor de bullying;  
b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying; 
 c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa 
multidisciplinară constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia;  
d) analiza şi soluţionarea cazului; e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă 
psihologică - bullying împotriva aceleiaşi victime/asupra altor victime. 
 
 Responsabilități  
 
1. Conducătorul unității de învățământ 
• numește grupul de acțiune antibullying, în baza deciziei scrise; 
• asigură prevenirea și combaterea violenței psihologice – bullying-ului și a cyberbullying-ului la 

nivelul unității de învățământ; 
• aprobă documentele necesare desfășurării prezentei proceduri, ori de câte ori situația o impune. 
2. Grupul de acţiune antibullying  
• aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ 
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sesizarea autorităţilor competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying 
sau a altor acte de violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ; 

• întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ; 
• întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor 

de respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile 
educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, 
ale cadrelor didactice şi ale părinţilor; 

• primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a 
personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la 
investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze 
mai mult de 48 de ore; 

• colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi 
adoptarea măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale 
autorului; 

• asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de 
discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice; 

• aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, 
intervenţie şi monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice 
întocmite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

• realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor 
didactice, cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic; 

• ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, 
actelor de bullying/ cyberbullying; 

• derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu 
comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu 
specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului 
de bullying şi a riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în 
promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului 
grupului de acţiune antibullying; 

• organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi 
părinţilor, sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu 
respectarea principiilor anonimităţii şi al confidenţialităţii; 

• anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi 
eficienţa intervenţiilor grupului de acţiune antibullying; 

• participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la 
organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării 
pozitive între aceştia şi cadrele didactice; 

• colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în 
vederea organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare 
a problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru 
elevi, cât şi pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al şcolii; 

• organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în 
reducerea situaţiilor de bullying; 

• pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying"; 
• participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii 

organizate în acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro); 

• îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de 
administraţie al unităţii şcolare.      

3. Consiliul profesoral  
• face propunerile pentru membrii grupului de acțiune, din rândul cadrelor didactice. 
4. Consiliul reprezentativ al părinţilor 
• numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinţi, 2 părinţi şi, 

respectiv, 2 supleanţi. 
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5. Consiliul elevilor  
• numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi elevi cu 

vârsta de cel puţin 12 ani; 
• numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi poate organiza echipe 

antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare. 
6. Cadrele didactice  
• identifică elevii vulnerabili la acţiuni de tip bullying și cei cu risc de dezvoltare a 

comportamentelor agresive, a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina 
manifestări de tip bullying; 

• valorifică interesele, aptitudinile şi capacitatea elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 
extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

• implică consiliul şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 
reducere a manifestărilor de tip bullying; 

• colaborează cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi 
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii 
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere 
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, 
din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

• colaborează cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în acţiuni de tip 
bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

• identifică părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 
• iniţiază programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 

privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor 
de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

• semnalează autorităţilor competente cazurile de familii cu un comportament abuziv faţă de 
copii; 

• colaborează cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei 
asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea Naţională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, 
poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

• include, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 
cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, 
a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

• iniţiază programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ, identifică 
riscuri, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - bullying, 
cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

• constituie structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea surselor de conflict; 
aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre 
didactice şi părinţi; 

• dezbate, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 
petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi 
de soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi 
privesc; 

• valorifică temele relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se 
regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle 
individului, libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, 
abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, 
studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi 
cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei 
atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullyingului; 
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• derulează programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, 
expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de 
bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

• iniţiază programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul 
tuturor actorilor sociali; 

• se implică în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional. 
 

Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra elevului în unităţile de învăţământ 
se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu elevul, pe baza propriilor 
evaluări şi a completării unui formular de risc, conform procedurii operaționale privind Prevenirea 
și combaterea  violenței psihologice-Bullying-ului și a cyberbullyingului, aprobată la nivelul 
instituției.   
 

 
 

CAPITOLUL 9. Elevii 
  
1. Dobândirea calităţii de elev 
- Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este 
înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de 
elev. 
- Dobândirea calităţii de elev in invăţământul special se obţine conform certificatului de orientare 
şcolară şi profesională eliberat de COPS  din cadrul CJRAE Suceava  
- Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 
specifice de admitere în anul respectiv. 
  2.   Exercitarea calităţii de elev  
- Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 
existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 
- Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor/învăţător, care 
consemnează în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 
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- Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă 
majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absenţelor se face de către 
învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
- Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în 
îngrijirea elevului, detenţie etc) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ. 
- În cazul în care calitatea de elev este pierdută din cauza repetenţiei, a abandonului sau 
exmatriculării, aceasta se poate redobândi în baza cererii de reînmatriculare la aceeaşi unitate sau 
altă unitate şcolară, în aceeaşi unitate sau altă unitate şcolară în aceeasi formă de şcolarizare şi  în 
altă formă de şcolarizare după 2-4 ani . 
 
3. Drepturile şi îndatoririle elevilor 
- Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. 
- Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 
elevilor. 
- Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 
- Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit la dispoziţia elevilor, bazele 
materiale şi bazale sportive pentru pregătire organizată a acestora. 
- Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin 
regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor respective. 
- În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. 
- Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultatele 
deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară. 
Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. 
 
4. Frecventarea cursurilor cu regularitate 
- În cazul în care elevul absentează în mod repetat se vor aplica sancţiunile conform  ROFIUP 
mergând până la exmatricularea vinovaţilor. 
- Prezentarea certificatelor medicale sau a altor documente care justifică absenţele se face în maxim 
7 zile de la data consemnării absenţelor. În cazul în care elevul lipseşte pe motive întemeiate o 
perioadă mai mare de timp, familia sau tutorele legal va informa dirigintele. Toate adeverinţele 
medicale vor fi vizate de medicul şcolar. 
 
5. Păstrarea avutului şcolii  
-Este obligatorie păstrarea curăţeniei în şcoală, în clase, laboratoare, cabinete, cantină, dormitoare.    
Distrugerea deliberată a avutului şcolii se pedepseşte prin imputarea daunelor. În cazul în care 
vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială revine colectivului clasei.  
-Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi disciplina în incinta şcolii şi să se comporte respectuos 
cu personalul.  
-Atitudinea ireverenţioasă, sfidătoare, jignitoare sau violentă, va atrage în funcţie de caz, scăderea 
notei la purtare, eliminarea sau exmatricularea. 
-Este interzisă invitarea persoanelor din afara şcolii în incinta centrului. 
-Se interzice fumatul în curtea şcolii şi în clădirea şcolii, introducerea şi consumul băuturilor 
alcoolice şi a drogurilor în şcoală, sunt interzise jocurile de noroc. Pentru aceste abateri elevii vor fi 
sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare şi/sau după caz exmatricularea sau sesizarea organelor de 
Poliţie.  
-Elevii sunt obligaţi să fie punctuali la ore, să salute personalul şcolii şi să vină în ţinute corecte, 
decente. 
-Nerespectarea programului şi atribuţiilor se pedepseşte cu scăderea notei la purtare sau eliminare. 
-Violenţa şi furtul calificat se pedepsesc prin exmatricularea şi sesizarea organelor de poliţie. Elevii 
sunt obligaţi să păstreze liniştea în şcoală şi pe  coridoare. 
-Tăinuirea unor delicte ce se produc în şcoală se pedepseşte cu sancţiunea hotărâtă de  Consiliul 
Profesoral. 
-Elevii nu vor părăsi incinta şcolii în timpul orelor de curs, în situaţii excepţionale elevii vor părăsi 
şcoala cu acordul directorului sau a profesorului de serviciu în baza solicitării familiei. Părăsirea se 
pedepseşte cu scăderea notei la purtare. 



44 
 

-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor care prin conţinutul lor atentează la 
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării. 
-Este interzis elevilor să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. 
-Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic 
-Este interzisă introducerea şi folosirea în şcoală a materialelor explozive (muniţie, petarde, 
pocnitori), a armelor albe.  
-Este interzisă distrugerea documentelor şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note).. 
-Organizarea acţiunilor de protest care dereglează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau 
afectează frecvenţa la cursuri este interzisă. 
-Este obligatorie supravegherea de către personalul de pază, cadre didactice de serviciu, a 
vizitatorilor pentru a verifica dacă nu au fost lăsate în săli sau pe holuri a unor obiecte care sunt 
periculoase. 
-Elevii sunt obligaţi să aibă ţinuta şi comportamentul decente. 
      6. Comportamentul civilizat  
Elevii sunt obligaţi să respecte regulile unui comportament civilizat: 
- să fie politicoşi cu colegii şi personalul şcolii 
- să nu ridice tonul în comunicarea cu aceştia şi să menţină o atitudine cuviincioasă, evitând 
trivialităţile de orice fel: insulte, insinuări, injurii, etc. 
- să nu comită fapte ce contravin bunului simţ  
- să respecte codul bunelor maniere în orice ocazie. 
Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi 
însuşi cunoştinţele prevăzute în programele şcolare 
Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitate cât şi în afara ei. 
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 
 - legile statului 
 - prezentul regulament intern 
 - regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii 
 - normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor 
 - normele de protecţie civilă 
 - normele de protecţie a mediului. 
Este interzis elevilor: 
-să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc. 
-să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ 
-să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs. Aceştia au obligaţia de a le depozita 
într-un loc special amenajat.  
-să aducă şi să difuzeze, materiale care, prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea 
şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa. 
-să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii sau care 
afectează frecvenţa la cursuri a elevilor. 
-să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ 
-să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii şi în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări 
şi să participe la jocuri de noroc 
-să introducă, în perimetrul unităţii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, 
petarde, pocnitori, etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului 
de elevi şi a personalului unităţii. 
-să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic 
-să utilizeze telefoanele celulare în timpul examenelor şi al concursurilor 
-să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii 
de învăţământ 
-să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare  
-să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 
personalul unităţii 
-elevii din învăţământul de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi să le 
restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. 
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- Elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 
şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora, după cum urmează: 
7. Sancţionarea şi sancţiunile elevilor 
- Elevii pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor art. 11-12 din statutul elevului, sau a 
prevederilor explicite din actele normative în vigoare. 
- Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în incinta unităţii de învăţământ 
- Pentru ca sancţionarea să se poată produce, faptele trebuie constatate de către Comisia de Etică şi 
sancţiunea să fie pe măsura gravităţii faptei. Comisia de Etică are în componenţă minim 25% elevi, 
numiţi prin decizia Consiliului Şcolar al Elevilor, iar membri să nu se afle în conflict de interese cu 
elevul sub cercetare. 
- Elevii au dreptul la apărare în cazul încălcărilor drepturilor stipulate în prezentul statut. Apărarea 
se poate realiza cu ajutorul reprezentanţilor legali, avocaţilor sau orice persoana considerată aptă de 
cel acuzat pentru a-i reprezenta interesele. 
- Sancţiuni ce pot fi aplicate elevilor: 
a) observaţie individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit; 
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală; 
e) preavizul de exmatriculare; 
f) exmatriculare. 
- Toate sancţiunile aplicate se comunică îndividual, în scris, atât elevilor şi reprezentanţilor legali, 
pentru elevii fără capacitate de exerciţiu. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia 
sau ulterior, după caz. 
- Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în 
orice context, precum şi cele sub forma rănirii fizice de orice fel a elevului. 
a. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să 
dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în 
situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se 
aplică de către profesorul diriginte sau profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul 
unităţii de învăţământ. 
b. Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 
Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de 
procese - verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de 
către asistentul social, la sfârşitul semestrului. Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, este semnată de către acesta şi de către director, este 
înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat elevului sau 
reprezentantului legal, pentru elevii fără capacitate de exerciţiu, personal, sub semnătură sau 
transmis prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, 
precizându-se numărul documentului. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, 
aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
c. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 
consiliului clasei. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului 
profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar./ Retragerea bursei profesionale pentru 
absenteism conform Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012  cu privire la acordarea si sistarea bursei 
profesionale. 
d. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se realizează după notificarea, în scris şi sub semnătură, 
a notificării de sancţionare, de către profesorul diriginte sau directorului, elevului sau 
reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exerciţiu. Sancţiunea se consemnează în 
catalogul clasei, registrul matricol şi în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului şi poate fi 
însoţită de scăderea notei la purtare. Aceasta nu se aplică în învăţământul primar. 
e. Preavizul de exmatriculare/preaviz cu privire la risc de repetenţie pentru elevii din învăţământul 
obligatoriu, se întocmeşte, în scris, de către diriginte şi director, pentru elevii care absentează 
nejustificat 25 de ore la diferite discipline de studiu sau 25% din totalul orelor de la o singură 
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disciplină sau modul, cumulate pe un semestru şi se înmânează, în scris şi sub semnătură, elevului 
sau reprezentantului legal, dacă elevul nu are capacitate de exerciţiu. Sancţiunea se consemnează în 
registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei 
la sfârşit de semestru sau de an şcolar şi poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea 
consiliului profesoral al şcolii. Aceasta nu se poate aplica elevilor din învăţământul obligatoriu. 
f. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi 
în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din învăţământul 
profesional şi din învăţământul terţiar non-universitar sau postliceal, pentru abateri grave, prevăzute 
de prezentul statut. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 50 de absenţe nejustificate 
din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de 
studiu/modul, cumulate pe un semestru şi se aprobă în consiliul profesoral la propunerea 
dirigintelui, după consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele 
nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare. 
Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 
clasei, în registrul de evidenţă a elevilor, în registrul matricol, se comunică, de către dirigintele 
clasei, în scris şi sub semnătură, elevului sau reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de 
exerciţiu, şi poate fi însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral al 
şcolii. 
     Pentru elevii din învăţământul obligatoriu nu se aplică sancţiunea de exmatriculare ci este 
scăzută nota la purtare sub 6 şi nu se încheie situaţia şcolară, elevul fiind declarant repetent. 
Reabilitarea 
- Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri  pe o 
perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, 
prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se anulează 
- Anularea, în condiţiile stabilite prevederii referitoare la scăderea notei la purtare se aprobă de 
autoritatea care a aplicat sancţiunea. 
8. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 
-Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din 
totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numarul de ore pe semestru la o 
disciplina, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.  
-În cazul elevilor fără capacitate de exerciţiu, reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta 
personal profesorului pentru învăţământul primar sau dirigintelui actele justificative pentru 
absenţele acestuia. 
-Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul 
cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat 
medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a elevului 
sau a reprezentantului legal, dacă acesta nu are capacitate de exerciţiu, adresată profesorului pentru 
învăţământul primar sau profesorului diriginte al clasei. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă 
viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale sau carnetele de sănătate ale elevilor. 
-Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 14 zile 
de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar sau 
profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 
-Elevul sau reprezentantul legal, dacă acesta nu are capacitate de exerciţiu, are dreptul să i se aducă 
la cunoştiinţă zilele în care a fost declarat absent, în maxim 3 zile de la constatare. 
-Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în 
îngrijirea elevului, detenţie sau alte situaţii speciale, vor fi sprijiniţi să finalizeze nivelul de 
învăţământ. 
-Elevii din învăţământul obligatoriu cu dizabilităţi fizice, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi 
scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumare din partea personalului unităţii de 
învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de către directorul unităţii de învăţământ special, pe baza 
actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din 
cadrul direcţiei de sănătate publică.. 

Elevii care sunt declaraţi repetenţi la sfârşitul anului şcolar datorită mediei sub 6 (şase) la 
PURTARE obţinută ca urmare a numărului mare de absenţe acumulate, au obligaţia de a 
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depune la începutul anului şcolar următor o cerere de înscriere, cu precizarea că se obligă să 
frecventeze cursurile curente.  
9. Recompensarea elevilor 
- elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 
- evidenţierea în faţa colectivului clasei 
- evidenţierea de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral 
- premii, diplome, medalii 
- recomandare pentru trimiterea în excursii sau în tabere din ţară şi din străinătate. 
- Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la 

propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii. 
- Se pot acorda premii elevilor care: 
- au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei 

medii se pot acorda menţiuni 
- au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel judeţean, naţional sau internaţional. 
  10.Transferul elevilor 
- Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la un profil la altul, de la o calificare 
profesională la alta, în conformitate cu prezentul regulament. Aprobările pentru transfer se dau de 
către consiliul de administraţie. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot 
efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Transferul elevilor în timpul 
anului şcolar se poate efectua în următoarele situaţii: 

• la schimbarea domiciliului părinţilor 
• la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale 

-După aprobarea transferului şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară în termen de 
5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită la şcoala primitoare situaţia 
şcolară în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare. 
11. Încetarea calităţii de elev 
-Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii: 

- la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu 
- în cazul exmatriculării 
- în cazul abandonului şcolar 
- la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui, caz în care elevii se consideră retraşi 
- în cazul în care nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor, fără a 

justifica absenţele.  
  12. Transportul elevilor 

- Transportul elevilor este asigurat de unitatea de învăţământ în condiţiile în care aceasta are 
posibilitatea de a acoperi nevoile de transport ale elevilor de la şi  către localitatea de 
domiciliu. Directorul şcolii desemnează un cadru didactic pentru însoţirea elevilor în fiecare 
mijloc de transport. Acesta are obligaţia de a supraveghea elevii în timpul transportului.  

- Diriginţii de la clase creează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu 
securitatea transportului. 

- Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile 
din mijlocul de transport. În caz contrar răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile 
create. 
 

CAPITOLUL 10. Părinţii 
-Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea 
realizării obiectivelor educaţionale. 
-Părinţii /tutorii legali au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu dirigintele pentru a 
cunoaşte evoluţia copilului lor. 
-Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi conform legii, să asigure 
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu. 
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-Părinţii / tutorii legali au obligaţia să încheie un acord de parteneriat pentru educaţie cu Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei”, reprezentată prin director, pe tot parcursul 
învăţământului obligatoriu. 
-În primele 30 de zile de la începerea anului şcolar, dirigintele va întruni adunarea generală a 
părinţilor elevilor clasei şi va alege comitetul de părinţi al clasei. 
-Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. 
-Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

• reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul 
şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei 

• ajută dirigintele în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de 
vârstă şcolară şi îmbunătăţire a frecvenţei acestora 

• sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-
profesională sau de integrare socială a absolvenţilor 

• sprijină dirigintele / învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare 
• are iniţiativă şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei 
• atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clase şi din şcoală 
• sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele / învăţătorul în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 
 

- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
- Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 
comitetului de părinţi ai fiecărei clase. 
- Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie 
şi -Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
-  Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt stipulate în ROFUIP. 
- În cadrul școlii se aplică prevederile Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea 
metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în 
grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale 
Conform art. 64 din ordinul menționet anterior: 
1) Fiecare unitate de învățământ în care se află copii cu dizabilități și/sau CES include în 
regulamentul de organizare și funcționare proceduri privind aprobarea prezenței facilitatorilor în 
unitatea de învățământ, precum și modul de organizare a activității acestora, acestea fiind prevăzute 
în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 
(2) Facilitatorul menționat la art. 63 alin. (2) lit. d) poate fi unul dintre părinți, asistentul personal, 
pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinți față de care copilul are 
dezvoltată o relație de atașament sau un specialist recomandat de părinți/reprezentantul legal. 
(3) Numirea de către părinți/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia 
în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaționale. Includerea 
facilitatorului în plan se face fie la solicitarea părinților/reprezentantului legal, fie la recomandarea 
unui profesionist, cu acordul părinților/reprezentantului legal. 
(4) Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul legal asigură 
obligatoriu facilitator. 
(5) Un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în aceeași clasă. 
(6) Părinții/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizații 
neguvernamentale, universități, alte instituții, cu care unitatea de învățământ încheie acorduri în 
acest sens. 
(7) Pentru copiii cu dizabilități și/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului școlar, 
dacă părinții/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru 
asigurarea tratamentului în contractul cu unitatea de învățământ. 
(8) Atribuțiile facilitatorului sunt cel puțin următoarele: 
a) supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților 
extrașcolare; 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe?pid=111936363&d=2020-01-23#p-111936363


49 
 

b) facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze; 
c) facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 
d) sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs; 
e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre 
didactice și profesioniști din școală; 
f) facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul activităților extrașcolare; 
g) colaborarea cu părinții/reprezentanții legali. 
(9) Prezența facilitatorilor la clasă nu poate fi condiționată de gradul de handicap. 
 

CAPITOLUL 11. Comportarea faţă de elevii cu dificultăţi de învăţare 
şi familiile lor 
-Întreg personalul salariat al unităţii respectă şi este corect faţă de elevi şi de familiile lor. 
-Face eforturi să asigure un maxim de confort fizic şi moral faţă de elevii pe care îi are în grijă şi de 
asemenea nu îi lasă nesupravegheaţi şi expuşi unor posibile accidente. 
-Asigură în permanenţă securitatea, alimentaţia, urmărind dispoziţiile cuprinse în proiectul 
pedagogic, educativ şi terapeutic. 
-Evită în timpul serviciului a folosi cuvinte a tulbura calmul indispensabil în locurile de muncă. 
-Familiile sunt ascultate, îndrumate şi învăţate într-o manieră civilizată în toate circumstanţele. 
 
       Cadrele unităţii au următoarele obligaţii: 
• Personalul didactic şi didactic auxiliar răspund de siguranţa elevilor pe toată durata programului în 

conformitate cu orarul, graficele de servicii sau alte reglementări interne. 
• Învoirea elevilor în familie sau pentru cumpărături în oraş se face doar pe bază de bilet de voie. 
• Se interzice învoirea elevilor la muncă pentru toţi sau folosirea acestora pentru diverse activităţi în 

interes personal. 
• Supravegherea elevilor în pauze se face conform programelor aprobate prin Planul managerial 

anual. 
• Pe toată durata activităţilor practice, elevii vor fi supravegheaţi de către personalul didactic pentru 

a se evita producerea unor accidente. Instructajele privind protecţia muncii vor fi efectuate în 
conformitate cu normele în vigoare. 

• Este interzis accesul persoanelor străine în unitate cu excepţia celor care au probleme de rezolvat 
în relaţia cu şcoala. 

• Serviciul de pază va supraveghea circulaţia elevului pe poarta şcolii şi va interzice accesul în 
şcoală persoanelor în stare de ebrietate sau cu un comportament gestic sau verbal necivilizat. 

• Personalul de pază va informa imediat conducerea şcolii în legătură cu prezenta în  vecinătatea 
şcolii a unor persoane cu comportament suspect pentru a se lua legătura cu organele de poliţie şi 
jandarmi. 

• Consiliul de administraţie va dispune realizarea de însemne distinctive  pentru elevii şcolii 
(uniformă, ecusoane, eşarfă) . 

• Personalul nedidactic are obligaţia ca în relaţia cu elevii să aibă un comportament şi un limbaj 
civilizat. 

• A nu le accepta folosirea unei aparaturi ce le-ar putea periclita viaţa 
• A-şi asuma răspunderea pentru elevii învoiţi în oraş 
• A interzice fumatul şi accesul în zone periculoase 
• În calitate de diriginţi, pedagogi şi instructori se asigură elevilor condiţii igienico-sanitare în clase 

cantină şi internat. 
• Personalul nu primeşte bani, nici alte favoruri de la elevi. 
• Se interzice folosirea elevilor în interese personale. 
• Se impune a folosi un limbaj civilizat în relaţiile cu elevii. 
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CAPITOLUL 12.  Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale şi 
contractuale specifice  
 

Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la 
nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii:  

a. permanentă informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 
domeniul relaţiilor de muncă;  
b. imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile 
reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice;  
c. imediată aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă 
la nivelul unităţii 
d. însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii unităţii.  

 

DISPOZIŢII FINALE 
1. Conducerea instituţiei are obligaţia de a face cunoscut prevederile  prezentului  Regulament de 
ordine internă în cadrul Consilului de administraţie şi consemnarea acestuia în procesul verbal. 
2. Şefii de catedre, şefii de servicii, birouri, compartimente, au obligaţia de a prelucra prevederile 
prezentului Regulament Intern privind drepturile şi obligaţiile  tuturor  angajaţilor din subordine.  
3. Salariaţii trebuie să probeze însuşirea prevederilor prezentului regulament prin semnarea 
procesului-verbal din cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul comisiilor metodice întocmit cu 
ocazia instruirii.  
4. Procesul-verbal se va întocmi în două exemplare:  

a. un exemplar la seviciul secretariat CSEI ,,Sf. Andrei”Gura Humorului (originalul);  
b. un exemplar la conducătorul locului de muncă/ resp. comisie metodică/şef compartiment 

(copia).  
5. Procesul-verbal va fi înregistrat la secretariatul unităţii  .  
6. Pentru un angajat care la data prelucrării Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile 
personalului lipseşte, aducerea la cunoştinţă se va face în prima zi de la reluarea activităţii de către 
conducătorul locului de muncă, urmând ca procesul-verbal să urmeze aceeaşi procedură enunţată 
anterior.  
7. Pentru noii angajaţi, prelucrarea Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile 
personalului se va face în prima zi de activitate în cadrul instituţiei , de către şeful locului de muncă, 
urmând procedura de mai sus.  
8. Regulamentul Intern privind drepturile şi obligaţiile  personalului de la CSEI ,,Sf. Andrei” Gura 
Humorului se afişează pe site-ul instituţiei şi se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de 
semnătură.  
9. Orice modificare a prezentului Regulament Intern privind drepturile şi obligaţiile personalului 
CSEI Sf. Andrei Gura Humorului se aduce la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin 15 zile, prin 
afişarea pe site-ul instituţiei noilor modificări şi semnături.  
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