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REGULAMENT INTERN
Liceul Tehnologic “Carol I”- Valea Doftanei, denumit în continuare Angajator, în scopul
stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă a
salariaţilor, a drepturilor şi obligaţiilor conducerii şi ale salariaților, a procedurii de soluţionare a
cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, a regulilor concrete privind disciplina
muncii în unitate, a abaterilor disciplinare şi sancţiunilor aplicabile, a regulilor referitoare la
procedura disciplinară, a regulilor privind răspunderea patrimonială, contravenţională, civilă şi
penală, a criteriilor

şi procedurilor de evaluare profesională a salariaţilor, cu respectarea

principiului nediscriminärii şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, cu consultarea
reprezentanțiilor Sindicatului,
În temeiul dispoziliițor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificarile
ulterioare
Emite:
REGULAMET INTERN
Capitolul 1- Dispoziţii generale
Art.1 – Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea
în muncă, drepturile și obligațiile Angajatorului și ale salariaților, procedura desoluționare a
cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplinamuncii în unitate,
abaterile disciplinare și sanctiunile aplicabile și modalitățile de aplicare adispozițiilor legale sau
contractuale specifice.
Art.2 – Prevederile acestui Regulament Intern nu exclud drepturi sau obligaţii, ale conducerii
sau ale salariaţilor, care sunt prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturile de muncă
şi de disciplină a muncii, aplicabile în învăţământul preuniversitar.
Art.3– Prezentul Regulament Intern se aplică tuturor salariaţilor Angajatorului, indiferent de
durata contractului de muncă sau a raportului de serviciu, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și
de funcția pe care o ocupă, celor care lucrează în unitate pe bază de detașare sau delegare,
precum şi oricăror alte persoane, pe timpul cât colaborează cu instituţia, 3cops au3l: personal
didactic (de predare, de conducere); personal didactic auxiliar, definit de prevederile Legii nr.
1/2011 – Legea invatamantului; personal nedidactic.
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Art.4 (1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.
(2) Drepturile și obligațiile privind relațile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc
potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncăși al contractelor
individuale de muncă.
(3) Salariații nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
(4) Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege
salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
(5) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și salariații se vor informa și se
vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă.
Art.5(1) Prezentul Regulament Intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură, prin
grija directorului unităţii şi prin intermediul conducătorului compartimentului în care salariatul
îşi desfaşoară activitatea.
(2) Orice salariat interesat poate sesiza conducerea unităţii cu privire la dispoziiile prezentului
Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(3) Regulamentul Intern se afişează la sediul Angajatorului.
(4) Modalităţile sau procedurile specifice de aplicare a prezentului Regulament Intern vor putea
face obiectul unor norme, reguli, dispoziţii sau note interne de serviciu.
Capitolul 2 – Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor
Art.6 Angajatorul se obligă să ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor în
toate aspectele legate de muncă, 4 cops au 4 pentru activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării
protecţei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia.
Art.7(1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare pentru ca sarcinile de muncă şi activităţile
corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii
fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar solicitarea profesională să fie în limitele
normale.
(2) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel incât să garanteze securitatea şi sănătatea
salariaţilor.
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(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de
accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru
evacuarea sa1ariaţilor în situaţii speciale şi in caz de pericol 5cops au.
Art.8(1) Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu
dispoziţiile legilor speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu reglementările în
domeniu.
(2) Măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, 5cops au 5 pentru
activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru
punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia se iau, pe
baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii, de către Comisia de sănătate şi 5cops au5l
în muncă .
(3) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare salariat să primească o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de
informaţii şi instrucţiuni 5 cops a, 5 cops au locului de muncă şi postului său, în condiţiile
legislaţiei 5cops au.
Art. 9-Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare şi
periodic, precum şi la schimbarea locului de muncă.
Art. 10 – Conducerea Liceului Tehnologic “Carol I”, Valea Doftanei asigură accesul liber al
salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.
Art. 11 – (1) Prestarea servicilor medicale de medicina muncii se realizeaza la nivelul unitatii
prin intermediul unui cabinet specializat pe baza de contract, prin care se asigura urmatoarele:
a) angajarea personalului se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil, cu
confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii că locul de munca sau meseria propusa nu
este contraindicată din punct de vedere al sanatatii viitorului salariat; unitatea are obligatia de a
completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de expunere la riscuri
profesionale, datele privind profesia si locul de munca in care urmeaza sa lucreze candidatul, un
extras (copie) a carnetului sau de munca si, dupa caz, o copie a dosarului sau medical de la locul
anterior de munca al acestuia; medicul de medicina muncii completeaza fisa de aptitudine, cu
concluzia examenului medical la angajare (apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru
locul de munca respectiv);
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b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al salariatilor o
data pe an si urmarirea efectuarii integrale a acestuia;
c) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale la angajare, a
controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii.
(2) Medicul de medicina muncii este obligat sa prezinte CSSM al unitatii rapoarte scrise cu
privire la starea de sănătate a salariatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile
profesionale,

la

actiunile

intreprinse

si

eficienta

acestora.

Art. 12 Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor, in scopul
asigurarii igienei si protectiei personale, în completarea masurilor generale luate pentru
prevenirea unor îmbolnaviri profesionale/ cauzate de epidemii.

Capitolul 3 – Reguli privind respectarea principiului nediscriminärii şi înlăturării oricărei
forme de încălcare a demnităţii
Art.13-Este interzisă orice discriminare între salariaţi pe criterii politice, de apartenenţă
sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială
sau de orice altă asemenea natură.
Art.14 – Constituie discriminare orice comportament nedorit, având ca 6cops au efect :
a) modificarea unilaterală de către Angajator a relaţiilor sau condiţiilor de muncă, inclusiv
concedierea unui salariat care a înaintat o sesizare sau o reclamaţie sau a depus o plângere la
instanţele competente, în vederea aplicării legii şi după ce sentinţa judecãtorească a rămas
definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legatură cu cauza ;
b) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectata ;
c) de a influenţa negativ situaţia persoanei salariate 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.
Art.15-Nu sunt considerate discriminäri:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării ;
b) acţiunile pozitive, condiţiile legii, pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi ;
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c) diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică de sex, când datorită caracteristicilor
profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o
cerinţă profesională autentică şi determinată atâta timp cât obiectivul este legitim.
Art.16 - Conducerea Liceului Tehnologic « Carol I », Valea Doftanei asigură egalitatea de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă prin accesul nediscriminatoriu la :
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi ;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale ;
c) venituri egale pentru munca de valoare egală ;
d) informare şi consiliere profesională, bulletin de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare
şi recalificare profesională ;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional ;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare ;
Art. 17(1) Angajatorul este obligat să îi informeze permanent pe salariaţi, inclusiv prin afişare în
locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalitaţii de
şanse şi de tratament în relaţiile de muncă.
(2) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către conducerea unităţii a unor practici care
dezavantajează persoanele în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la :
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea
posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu ;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului ;
d) stabilirea remuneraţiei ;
e) informare şi consiliere profesională, bulletin de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare
şi recalificare profesională ;
f) evaluarea performanţelor profesionale individuale ;
g) promovarea profesională ;
h) aplicarea măsurilor disciplinare ;
i) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta ;
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j) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.18(1) Salariații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de
muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a
regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților.
(2) Pentru crearea și mentinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea
demnitățiifiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a
plângerilor individuale ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărtuire
sexuală, încompletarea celor prevazute de lege.
Capitolul 4 – Drepturile şi obligaţiile conducerii şi ale salariaților Liceulul Tehnologic
„Carol I” Valea Doftanei
Art.19- Conducerea unităţii de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu
prevederile din Legea educației naţionale nr.1/2011 (art.94, 95, 96, 97 etc.)
Art.20- Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile
de administraţie, director, directorul adjunct. În exercitare atribuţiilor ce le revin, consiliile de
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu
autorităţile administraţiei publice locale.
Art.21- Directorul este reprezentant legal al unităţii de învăţământ şi exercită conducerea
executivă a acesteia, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
Art.22- Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade
determinate, precum şi pe cele stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unităţii de
învăţământ, cu excepţia dreptului de a semna documentele contabile şi actele de studii.
Art.23(1) Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de predare, titular şi
suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
(2) Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.
(3) Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului, directorului adjunct, personalului didactic de
predare şi personalului didactic auxiliar sunt elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetări
Știinţifice.
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Art.24- Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor Art. 98 din Legea nr.1/12011,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
Art.25- Catedrele şi comisiile metodice funcţionează conform prevederilor din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art.26- Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art.27- Termenele stabilite de conducerea unităţii pentru depunerea documentelor şi a situaţiilor
cerute sunt obligatorii pentru toţi angajaţii. Nerespectarea lor va fi sancţionată prin depunctarea
calificativului.
Art. 28-Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele drepturi şi obligaţii :
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ şi a fiecărui post şi să
precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau
cu munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia ;
b) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de
serviciu a personalului din unitate, să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice
sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului de ordine interioară ;
c) să informeze angajaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la
desfăşurarea relaţiilor de muncă ;
d) să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii instructiveducative, precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat activitaţii desfăşurate,
acolo unde este cazul ;
e) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi
timpul de odihnă, precum şi de executare a orelor suplimentare, de acordare a tuturor drepturilor
salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă ;
f) să asigure condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea normelor igienicosanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului în
aceste domenii ;
g) să urmărească corectitudinea întocmirii de către compartimentul secretariat a documentelor de
încadrare şi înregistrarea în acestea a datelor prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului ;
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i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al angajaţilor;
j) alte obligaţii prevăzute de ROFUIP ;
k) Personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care
este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar
respecta si norme de conduita manageriala prin care se asigura :


promovarea standardelor profesionale si morale specifice ;



aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice ;



evaluarea obiectiva conform atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor de serviciu
din fisa postului ;



prevenirea oricarei forme de constrangere sau abuz din perspectiva functiei detinute ;



prevenirea oricarei forme de hartuire, discriminare a personalului didactic si a
beneficiarilor directi ai educatiei.

l) să informeze, prin responsabilul cu formarea continuă și dezvoltarea profesională, în legătură
cu oferta de formare profesională ; informațiile vor fi transmise atât prin mijloace fizice (afișare
la avizier), cât și prin mijloace electronice (site-ul instituției, e-mail, grup de whatsapp)
Art. 29 Angajaţii unităţii de învăţământ au următoareledrepturi :
a) la salarizare pentru munca depusă ;
b) la repaus zilnic şi săptămânal, precum şi la concediu de odihnă anual ;
c) la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament ;
d) la sănătate şi securitate în muncă ;
e) de acces la formarea profesională ;
f) la informare şi consultare ;
g) de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor, a mediului de muncă ;
h) la protecţie în caz de concediere ;
i) la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă ;
j) de a se asocia, de a constitui sau a adera la un sindicat ;
k) alte drepturi prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 30 Angajaţii unităţii de învăţământ au următoarele obligaţii :
a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea unităţii de învăţământ ;
b) să-şi ducă la îndeplinire, întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care le revin ;
c) să folosească integral şi eficient timpul de lucru ;
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d)să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului individual de muncă şi
dispoziţiile regulamentului de ordine interioară ;
e) să dovedească fidelitate faţă de unitatea de învăţământ în exercitarea atribuţiilor de serviciu ;
f) să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii, igienico-sanitare şi de prevenire a
incendiilor ;
g) să înştiinţeze conducerea unităţii de învăţământ de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor
nereguli, abateri, greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de
posibilităţi, pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii ;
h) să protejeze bunurile pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de
serviciu ;
i)să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se
stabileşte acest caracter de către conducerea unităţii de învăţământ sau a celor de care iau
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor ;
j) să aibă o atitudine şi un comportament corect în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ,
cu personalul acesteia şi cu orice alte persoane cu care intră în contact în îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu, să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu acestea ;
k) să participe la cursurile de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu
reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
l) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament
responsabil.
m) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care
afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
n) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii,
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
o) să realizeze sarcinile cuprinse în fişa postului ;
p) să prezinte spre aprobare planificările anuale şi semestriale la directorului liceului în termenul
stabilit ;
q) să respecte orarul şcolii şi să utilizeze eficient şi integral timpul afectat activităţilor didactice ;
r) să asigure securitatea documentelor şcolare ;
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s) să participe la toate activităţile cuprinse în planul managerial anual al şcolii, îndeplinind toate
sarcinile nominale prevăzute referitoare la organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unor activităţi
(elaborarea unor referate, studii, chestionare, lecţii deschise etc.)
ș) să realizeze sarcinile în calitate de profesor de serviciu şi în activităţile extracurriculare ;
t) să organizeze activitatea în cadrul catedrei, dacă este nominalizat ca responsabil al acesteia ;
ț) să înştiinţeze din timp conducerea liceului în situaţia în care intervin cauze care conduc la
întârzierea sau absentarea de la activitatea didactică sau de la activităţile cuprinse în programul
şcolii ;
u) să aibă o atitudine demnă în faţa colegilor şi o ţinută corespunzătoare în desfăşurarea
activităţilor şcolare şi extraşcolare ;
v) să cunoască dispoziţiile legilor, regulamentelor, instrucţiunilor în vigoare referitoare la sfera
lor de activitate şi să se conformeze acestora, neputându-se apăra în caz de litigiu pe motivul
necunoaşterii lor.
x) Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu
urmatoarele valori si principii :


impartialitate si obiectivitate ;



independenta si libertate profesionala ;



responsabilitate morala, sociala si profesionala ;



integritate morala si profesionala ;



confidentialitate si respect pentru sfera vietii private ;



primatul interesului public ;



respectarea si promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educatiei;



respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului ;



respectarea autonomiei personale ;



onestitate si corectitudine ;



atitudine decenta si echilibrata ;



toleranta ;



autoexigenta in exercitarea profesiei ;



interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii
activitatii didactice si a prestigiului unitatii si institutiei de invatamant preuniversitar,
precum si a specialitatii, domeniului in care isidesfasoara activitatea ;
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implicare in procesul de perfectionare a caracterului democratic al societatii.

w) In relatiile cu beneficiarii directi ai educatiei, personalul didactic are obligatia de a
cunoaste, de a respecta si de a aplica norme de conduita prin care se asigura :
i.

ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a beneficiarilor directi ai educatiei prin :

i.

supravegherea atat pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea deinvatamant, cat
si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afaraacesteia ;

ii.

interzicerea agresiunilor verbale, fizice si a tratamentelor umilitoareasupra
beneficiarilor directi ai educatiei;

ii.

protectia fiecarui beneficiar direct al educatiei, prin sesizareaoricarei forme de
violenta verbala sau fizica exercitate asupra acestuia, a oricareiforme de discriminare,
abuz, neglijenta sau de exploatare a acestuia, inconformitate cu prevederile Legii nr.
272/2004 privind protectia si promovareadrepturilor copilului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

iii.

combaterea oricaror forme de abuz ;

iv.

interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu beneficiariidirecti ai educatiei ;

v.

interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:



fraudarea examenelor ;



solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic aunor sume de bani,
cadouri sau prestarea anumitor servicii, in vederea obtinerii decatre beneficiarii
directi ai educatiei de tratament preferential ori subamenintarea unor sanctiuni, de
orice natura ar fi acestea ;



(iii) favoritismul ;



(iv) meditatiile contra cost cu beneficiarii directi ai educatiei de laformatiunile de
studiu la care este incadrat ;

vi.

asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive ;

vii.

respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecaruibeneficiar direct
al educatiei.
z) In relatiile cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei,
personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care se asigura :
o stabilirea unei relatii de incredere mutuala si de comunicare ;
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o respectarea confidentialitatii informatiilor, a datelor furnizate si a dreptului la
viata privata si de familie ;
o neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile
educationale oferite ;
o recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere acelor
deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor contra cost.
aa) In exercitarea activitatilor specifice (scolare si extrascolare), personalului didactic ii
este interzis :


sa foloseasca baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de
beneficii materiale personale directe sau indirecte ;



sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori
vizuale ;



sa organizeze activitati care pun in pericol siguranta si securitatea beneficiarilor
directi ai educatiei sau a altor persoane aflate in incinta unitatii sau a institutiei de
invatamant ;



sa consume alcool si substante interzise, cu exceptia celor recomandate medical ;



sa permita si sa incurajeze consumul de alcool si de substante interzise de catre
beneficiarii directi ai educatiei, cu exceptia celor recomandate medical ;



sa organizeze si sa practice pariuri si jocuri de noroc.

Ab) In relatiile cu alte unitati si institutii de invatamant, precum si cu institutiile si
reprezentantii comunitatii locale, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin
care :


asigura sprijin in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate ;



manifesta responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de
stat in protejarea drepturilor beneficiarului direct al educatiei, atunci cand interesul si
nevoia de protectie a acestuia impun acest lucru.

Capitolul 5 – Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor
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Art. 31

(1) Salariații au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiții

individuale, dar numai în legatură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în
activitatea desfășurată.
(2) Prin petiție se întelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează
conducerii Angajatorului în condițile legii și ale Regulamentului intern.
(3) Orice salariat al Angajatorului poate sesiza conducerea cu privire la semnalarea unor fapte de
încălcare a legii de către orice alt salariat, aceasta constituind avertizare în interes public sau pot
constitui abateri disciplinare, contravenţii, infracţiuni
(4) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
(5) Persoana care a făcut reclamaţie beneficiază de protecţie conform Legii 571/2004 privind
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unitäti care
semnalează încălcări ale legii.
Art 32 (1) Pe parcursul anului școlar, salariații pot solicita învoiri pentru rezolvarea unor
probleme personale
(2) Prin învoire se înțelege actul prin care un cadru didactic solicită să fie suplinit la ore, de către
un alt cadru didactic, motivat de faptul că trebuie să rezolve o problemă personală sau să
participela alte activităţi impuse de statutul de cadru didactic, în condiţiile în care acestea nu pot
fi rezolvate (amânate) după ore. Suplinirea orelor pentru care se solicită învoirea se va face, la
propunerea cadrului didactic ce solicită învoirea, de către un cadru didactic, pe cât posibil, de
aceeaşi specialitate sau de specialitate înrudită.
(3) Învoirile pentru rezolvarea unor probleme personale nu pot să depăşească un număr de 10 ore
într-un semestru şcolar (20 ore/an scolar). În cazul epuizării acestora, pentru rezolvarea unor
probleme personale se poate apela la solicitarea unui concediu fără plată (art. 29 din Contractul
colectiv de muncă).
(4) Activităţile personalului didactic pentru care se poate invoca învoirea vizează :
a) participarea la cursuri, seminarii, şedinţe, întrevederi, activităţi demonstrative ;
b) efectuarea de activităţi metodice (inspecţii definitivat, grad didactic, inspecţii asigurarea
calităţii, inspecţii tematice, cerc metodico-pedagogic etc.);
c) participarea/organizarea de excursii tematice cu elevii, manifestări cultural artistice, competiţii
sportive, concursuri şi olimpiade şcolare, examene etc.
d) programări la consultații medicale personale sau ale rudelor până la gradul II ;
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e) participarea la înmormântări/ comemorări ale unor rude/prieteni apropiați ;
f) cazuri de forță majoră impuse de autorități publice (Poliție, Procuratură etc.), dovedite prin
copii ale documentelor care au impus forța majoră.
(5) Formularul de învoire va fi depus de către solicitant la secretariatul unităţii cu minim 24 de
ore înainte ;
(6) Pentru obținerea învoirii, solicitanții vor urma etapele menționate în procedura operațională
de învoire a cadrelor didactice.
Art.33 (1) Toate cererile indiferent de obiect, care provin de la salariaţi, se adreseazã directorului
unităţii sau înlocuitorului delegat de acesta prin decizie internă.
(2) Directorul în calitate de angajator asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de
primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru
legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
(3) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin secretariatul unităţii,
urmând aceeaşi procedură ca în cazul cererilor şi reclamaţiilor depuse de alte persoane fizice sau
juridice.
(4) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai
amanunțită, reprezentantul legal al Angajatorului numește o persoană sau o comisie care să
verifice realitatea lor.
(5) În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu
constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al Angajatorului.
Art. 34 (1) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației.
(2) În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai
amanuntită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art. 35(1) Adeverinţele care să ateste calitatea de angajat şi drepturile salariale se solicită în scris
la secretariatul unităţii zilnic, personal sau prin mandatar pe bază de bulletin/ carte de identitate.
(2) Persoanele care întocmesc aceste adeverinţe au obligaţia să semneze în subsolul acestora.
(3) Adeverinţele se semnează de către director.
Art.36(1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la director conform programului de audienţă
stabilit, în scopul rezolvării unor probleme personale.
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(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi
în scris celor care le-au formulat.
(3) Conducerea Angajatorului nu va proceda la represalii împotriva salariatului care s-a adresat
acesteia, cu excepţia situaţiilor în care fapta acestuia este considerată abatere disciplinară, cu
toate consecinţele care decurg din prezentul Regulament Intern.
Art. 37 (1) Orice salariat interesat poate sesiza Angajatorul cu privire la dispoziţiile
Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de competenţa
instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de
către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit art.33 alin.2
Art.38– Salariaţii Angajatorului în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile,
atribuţiile şi răspunderile care le revin în calitate de salariat, răspund de respectarea prevederilor
prezentului Regulament Intern, în domeniul specific de desfăşurare a activităţii.
Art. 39 (1)Salariații și Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin buna
înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozitiile legale în vigoare.
(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011.
Capitolul 6- Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice

Timpul de munca si timpul de odihna
Art. 40 (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este
de 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana, realizate in sapatamana de lucru de 5 zile.
- personal didactic auxiliar si nedidactic: - secretar, administrator de patrimoniu,
administrator financiar etc - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile de
repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 08,00 – 16,00 sau
potrivit hotararilor conducerii unitatii;
- ingrijitor, instalator, muncitor etc. – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana,
cu doua zile repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 6.30- 14.30
sau potrivit hotararilor conducerii unitatii;.
- paznic - program de 12 ore/zi, avand 24 ore libere sau potrivit hotararilor conducerii
unitatii
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- alte functii - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile de repaus
(sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 08,00 – 16,00 sau potrivit
hotararilor conducerii unitatii;
Art. 41 (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 8 ore pe zi, respectiv 48
de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, calculate pentru o perioada de maxim o luna de
zile.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de
ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca
calculata la o perioada de referinta de 4 luni sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. La
stabilirea perioadelor de referinta prevazute mai sus nu se iau in calcul durata concediului de
odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(3) Exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) face personalul didactic care are norma de baza in
unitate si desfasoara activitate, conform legii, si in regim de „plata cu ora”.
(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar si
nedidactic, se compenseaza conform contractului colectiv de munca aplicabil sau se platesc
conform legii.
(5) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazurilor de
forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau
inlaturarii consecintelor unui accident.
Art. 42 (1) Zilele de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza, sunt prevazute in Legea nr.
53/2003, in alte acte normative sau administrative cu caracter normativ si contractul colectiv de
munca.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, activitatea prestata se
compenseaza conform contractului colectiv de munca aplicabil sau se plateste conform legii.
Art. 43 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere
platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in conditiile prevazute in legislatia
specifica.
(2) Cererile pentru acordarea de zile libere platite vor fi insotite de acte si documente care sa
certifice dreptul de a beneficia de acestea. Pentru zilele libere platite acordate pentru casatoria
salariatului si casatoria unui copil, cererile se prezinta cu cel putin 15 zile calendaristice anterior
efectuarii.
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Art. 44  Evidenta prezentei la serviciu se tine pe baza condicii de prezenta, in care personalul
va semna zilnic.
Concediile
Art. 45 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor; acesta nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru personalul didactic de predare se
stabileste de catre consiliul de administratie, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor
sindicale/salariatilor, in functie de interesul unitatii si al salariatului in cauza, pana la data de 15
octombrie, pentru anul scolar in curs. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, perioada
de efectuare a concediului se stabileste pana la data de 15 decembrie, pentru anul calendaristic
urmator.
(3) Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, in cazul in care programarea concediilor de
odihna se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare
salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
(4) Durata concediului de odihna de care beneficiaza salariatii unitatii este prevazuta in
contractul colectiv de munca, in contractul individual de munca si se acorda proportional cu
activitatea prestata intr-un an calendaristic.
(5) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin
contractul colectiv de munca nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
Art. 46 (1) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a
fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive
obiective, concediul nu poate fi efectuat.
(2) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu
stabilita conform legii si contractului colectiv de munca.
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu.
Art. 47 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau
pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz
angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in
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vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare
a intreruperii concediului de odihna.
(3) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, respectiv an scolar.
(4) Prin exceptie, efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa numai in
cazurile prevazute de lege.
(5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii
contractului individual de munca, proportional cu perioada efectiv lucrata.
(6) Incapacitatea temporara de munca suspenda efectuarea concediului de odihna anual.
Art. 48 (1) Salariatii au dreptul la intreruperea activitatii, cu rezervarea postului sau a catedrei
pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 (doi) ani. Concediul poate fi acordat
numai unuia dintre parinti sau sustinatorii legali.
(2) Cererea va preciza in mod expres obligatia ca salariatul / salariata sa comunice in scris
reluarea activitatii, anterior datei limita, cu un preaviz de cel putin 20 de zile lucratoare.
Art. 49 (1) Salariatii unitatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formarea
profesionala, in conditiile prevazute de lege si contractul colectiv de munca.
(2) Cererea de concediu pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel
putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de
formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare
profesionala.
(3) Efectuarea concediului pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul
unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau
pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant
superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (2).
(2) Concediile fara plata pot fi acordate si pentru rezolvarea unor probleme personale, cu
respectarea dispozitiilor legii si contractului colectiv de munca, avandu-se in vedere atat
interesele salariatului, cat si buna desfasurare a activitatii unitatii.
Art. 50 Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) are obligatia sa ia masuri pentru
organizarea si tinerea evidentei privind concediile de odihna anuale, concediile pentru
incapacitate temporara de munca (medicale), concediile fara plata, orele prestate peste programul
normal de lucru, orele de noapte, absentele, intarzierile de la program, invoirile si orice alte
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aspecte care privesc timpul de lucru al salariatilorn facand aceste mentiuni in statele personale de
serviciu ale salariatilor.

Salarizarea
Art. 51 (1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are
dreptul la un salariu exprimat in bani, in moneda nationala.
(2) In cadrul unitatii salariul se stabileste conform prevederilor legale aplicabile.
(3) Plata salariului se efectueaza periodic, prin virament bancar pe card, la data de 14 ale lunii
pentru pentru luna anterioara.
(4) Salariatii beneficiaza si de drepturi salariale suplimentare, conform contractului colectiv de
munca .
Capitolul 7– Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii
Art. 52 (1)Pentru a asigura creşterea calităţii actului educaţional şi serviciului public, o bună
administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie
din unitatea de învăţământ preuniversitar, salariaţii Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea
Doftanei trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:
a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei, să se abţină de
la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acestuia;
c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Liceului
Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei , cu politicile şi strategiile acesteia;
d) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege; să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire
este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile unităţii ;
Art. 53 (1)În relaţiile dintre salariaţii Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei se vor
respecta următoarele reguli de comportament şi conduită:
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a) între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că, toţi
angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială
în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.
b) colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe/
nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate,
evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine
reconciliantă.
c) între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă
realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios.
d) relaţia dintre colegi trebuie sã fie egalitară, bazată pe recunoaşterea profesională, pe
colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.
e) în desfăşurarea activităţii, între colegi trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură
progresul profesional, acordarea unor servicii de calitate, evitându-se comportamentele
concurenţiale, de promovare ilicită apropriei imagini, de denigrare a colegilor
f) în re1aţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin
consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admitând critica. În mod constructiv
şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în
scopul promovării reciproce a progresului profesional.
Art. 54 – În relaţiile salariaţilor Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea Doftaneicu persoanele
fizice sau juridice, cu elevii şi părinţii acestora, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă
un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de
a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, prin
dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private sau prin formularea unor sesizări sau plângeri
calomnioase.
Art.55 (1) Salariaţii au obligaţia sa adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.
(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei
deţinute, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale
sau de popularitate, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita
generarea oricărui conflict datorat schimbului de păreri.
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Art. 56(1)Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către conducerea unităţii sau
persoanelor delegate de acesta.Niciun salariat nu poate furniza informații în mass-media fără
permisiunea conducerii școlii.Orice opinie poate fi menționată în numepropriu.
(2) Salariaţii desemnaţi de către director să participe la activităţi sau şedinţe de informare şi
instruire sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.
(3) Personalul didactic poate exprima libere opinii profesionale în spațiul școlar și poate
întreprinde actiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul
învățământului sau imagineainstitutiei.
Art. 57 - În exercitarea funcţiilor deţinute, salariaţilor Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea
Doftaneile este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât in cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Capitolul 8- Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile
Art.58 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Angajatorului a îndatoririlor
corespunzatoare funcţiei pe care o deţin, a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute
de lege şi de prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi poate atrage răspunderea
disciplinară a acestora.
(2)Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovaţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
Regulamentul Intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă dacă este
încheiat, îndatoririle corespunzătoare funcţiei deţinute, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici.
Art.59- Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
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a)Nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întârzierea de la program, absenţe
nemotivate, părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a
unor activităţi în interes personal)
b) Absența nemotivată de la C.P, C.A, ședintele de catedră
c) Neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor de lucru (transferarea sistematică a atribuțiilor de
predare de la profesor la elev, prin conspectarea lectiei noi acasă, de catre elevi; neparcurgerea
integrală a programei; indulgență față de actele de indisciplină ale elevilor, familiaritatea
excesivă sau atitudinea părtinitoare față de elevi, care ar conduce la diminuarea prestigiului și
autorității personalului didactic, confirmate de elevi/parinti/profesori-diriginți; trimiterea elevilor
dupa catalog).
c)Manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea (atitudine
ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, ţinută şi comportament indecent sau
opulent, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice,
precum şi consumul de băuturi alcoolice în timpul orelor de program, violenţa fizică şi de limbaj
manifestată în relaţiile cu ceilalţi angajaţi ai unităţii sau cu elevii, încălcarea demnităţii personale
a altor angajaţi sau a altor persoane din afara unităţii, actele de discriminare şi cele de hărţuire
sexuală, aşa cum sunt ele definite în actele normative în vigoare, etc.).
d) Condiționarea evaluării elevilor sau a calității prestației didactice la catedră de obținerea
oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la părinți. Dacă practica este dovedită, se sancționează
conform ROFUIP cu excluderea din învățământ.
e) Propaganda politică și prozelitismul religios.
f) Refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu conform fişei postului, inclusiv refuzul salariaţilor
de a se prezenta la examinările medicale periodice, insubordonarea.
e) Scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparținând acesteia,
fără acordul scris al conducerii Angajatorului.
f) fumatul în spațiile publice închise, conform Legii nr. 15/2016(Se interzice fumatul în toate
spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun,
locurile de joacă pentru copii.Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ,
precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.)
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Art.60(1)Directorul în calitate de reprezentant al Liceului Tehnologic „Carol I”, Valea Doftnei,
dispune de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni
disciplinare salariaților ori de câte ori se constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Pentru personalul de conducere, propunerea de sancționare se face de inspectorul școlar
general sau cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administratie. Același
drept îl au și organele ierarhic superioare.
(3) Sancţiunile disciplinare pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetări disciplinare
prealabile (excepţie find mustrarea scrisă sau avertismentul scris), în caz contrar sancţiunea fiind
atinsă de nulitate absolută.
Art.61(1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor, angajaţi cu contract individual
de muncă, în cazul în care au săvârşit o abatere disiplinară sunt:
a)observație în Consiliul profesoral ;
b) avertismentul scris;
c) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de înscriere la unconcurs pentru
ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice sau a unei
funcții de conducere, de îndrumare și control;
d) retrogadarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogadarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
e) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
f) reducerea salariului de bază sau dupa caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3
luni cu 5-10%;
g) destituirea din functia de conducere;
h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art.62 (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
c) gradul de vinovăţie al salariatului;
d) consecinţele abaterii disciplinare;
e) comportarea generală în timpul serviciului a salariatului;
f) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta şi care nu au fost radiate.
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Art.63- Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor se radiază de drept în termen de 12 luni de
la aplicare, dacă salariatul nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie internă a directorului.
Art.64 Răspunderea materială a personalului didactic se stabilește potrivit legislațieimuncii.
Decizia de imputare precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor se fac de către
conducerea Liceului Tehnologic”Carol I”, Valea Doftanei cu excepția cazurilor când, prin lege,
se dispune altfel.
Capiotolul 9 – Reguli referitoare la procedura disciplinară
Art.65(1)Sancţiunea disciplinară ,,avertisment scris” în cazul angajaţilor se poate aplica direct de
către director, la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează salariatul
vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare.
(2) Aplicarea tuturor celorlalte sancţiuni disciplinare se face de către directorul unităţii numai
după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) Cercetarea disciplinară prealabilă se realizează în cazul angajaţilor de către comisia numită
de către directorul unităţii prin decizie internă să realizeze cercetarea, conform prevederilor art.
251 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat.
Art. 66(1) În urma activităţii de cercetare disciplinară, comisia de disciplină poate să propună:
a) sancţiunea disciplinară aplicabilă în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de
către angajatul unităţii;
b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
(2) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare, aceasta va
propune şi durata aplicării şi după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.
Art. 67(1) În cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de angajatul unităţii
poate fi considerată infracţiune, propune directorului unităţii sesizarea de îndată a organelor de
cercetare penală, iar procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea
neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau
până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
(2) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care salariatul care a săvârşit o abatere
disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, directorul unităţii are obligaţia de a
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interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau după caz, de a dispune
mutarea temporară a acestuia în cadrul altui compartiment.
Art.68(1) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării
comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de
la data săvârşirii abaterii disciplinare şi 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 data săvârşirii
faptei.
(2)

Directorul Liceului Tehnologic „Carol I”,Valea Doftanei dispune aplicarea sancţiunii

disciplinare printr-o decizie internă emisă în forma scrisă, redactată de secretarul şef al unităţii,
potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare, pe baza propunerii cuprinse în raportul
comisiei de disciplină.
Art. 69(1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(2) Comunicarea se predă personal salariatului cu semnătura de primire sau în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(3) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a deciziei de sancţionare, în termen
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Capitolul 10 – Răspunderea patrimonială, contravenţională, civilă şi penală
Art.70 (1)Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca
lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a
pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea
fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
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(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. 3, nu poate fi mai
mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Art. 71(1) Salariatul care a încasat de la Angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură
sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii
acestora de la data plăţii
(3) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care
se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(4) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu
celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.
Art. 72(1) În cazul în care salariatului îi înceteazã contractul individual de muncă inainte ca
salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator,
reţinerile din salariu se fac de către noul angajator pe baza titlului executoriu transmis în acest
scop de către angajatorul pagubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a incadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract
individual de muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile
Codului de procedurä civilă.
Art.73 - În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face
într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul
se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 74(1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au
săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2)

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii,

salariatul se poate adresa cu plângere la Judecătoria Municipiului Câmpina.
Art. 75 – Răspunderea civilă a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului Liceului Tehnologic „Carol I” Valea
Doftanei;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de unitate, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
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Art. 76(1) Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în
legatură cu atribuţiile functiei pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.
(2) De la momentul începerii urmăririi penale, salariatului i se poate suspenda contractual
individual de muncă din iniţiativa angajatorului.
(3) Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea
din funcţie încetează, iar salariatul îşi va relua activitatea în funcţia deţinută anterior şi îi vor fi
achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
Capitolul 11 – Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
Art.77– Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui
salariat, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor corespunzătoare postului ocupat de
angajat.
Art. 78- Pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic evaluarea
performanţelor profesionale individuale se realizează pe baza criteriilor de performanţă şi de
nivelul de realizare a obiectivelor individuale, conform legislației în vigoare.
Art.79(1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a
activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la
secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în grafic.
(2) La solicitarea Comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a Consiliului de
Administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice /didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul
de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru
activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligație, la portofoliul personal.
Art. 80(1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de comisie
metodică, pe specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de evaluare.
(2)

Evaluarea

activităţii

personalului

didactic

auxiliar

se

realizează

în

cadrul

şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform
graficului activităţilor de evaluare .
(3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa
de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar ( în baza procesului
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verbal încheiat ) şi înaintează fişele şi procesul verbal din cadrul şedinţei Consiliului de
Administraţie.
Art. 81 (1) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte Consiliul de
Administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza
fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.
(2) Consiliul de Administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi
acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului
didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de
Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.
(3)

Consiliul de Administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru

didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare.
(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
(5) În baza punctajului final acordat, Consiliul de Administraţie stabileşte calificativul anual
pentru fiecare angajat în parte.
(6) Hotărârea Consiliului de Administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al
cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor Art. 93 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
Art. 82(1) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către Consiliului de
Administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct,
dacă acesta este prezent la ședinţa Consiliului de Administrație.
(2) Cadrele didactice care nu au putut fi prezente la ședinţa Consiliului de Administrație au
obligaţia ca în termen de cel mult 3 zile lucrătoare să îşi ridice de la secretariatul unităţii şcolare,
comunicarea scrisă cu punctajul şi calificativul acordat.
Art.

83

(1)

Cadrele

didactice/didactice

auxiliare

au

drept

de

contestaţie

asupra

punctajului/calificativului acordat de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu graficul
prevăzut.
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(2) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare
de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului.
Art. 84(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este
formată din 3-5 membri – cadre didactice din unitatea de învăţământ recunoscute pentru
profesionalism şi probitate morală, alese de Consiliul Profesoral – cu 2/3 din voturile valabil
exprimate.
(2) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat
evaluarea în Consiliul de Administrație.
(3) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor, menţionată la alin.1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere.
Art.85 – Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa
competentă.
Art.86 – La solicitarea persoanei care a contestat punctajul sau calificativul acordat, la lucrările
comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de
învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate
solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
Art.87 Activitatea profesională a personalului nedidactic se apreciază pe an calendaristic, prin
evaluarea performanţelor profesionale individuale, cu parcurgerea următoarelor etape:
a) completarea fişei de evaluare de către salariat;
b) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
c) acordarea calificativului anual în şedinţa de Consiliu de Administraţie;
d) contrasemnarea fişei de evaluare.
Art.88 - Are calitate de evaluator persoana aflată în funcţia de conducere care coordoneazã
compartimentul în cadrul căruia îşi desfaşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de
execuţie . Pentru personalul nedidactic din unitate administratorul are calitatea de evaluator.
Art. 89(1) Evaluatorul completează fişele de evaluare după cum urmează:
a) stabileşte notele pentru criteriile din fişa de evaluare, prin raportare la atribuţiile stabilite prin
fişa postului;
b) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţe1or profesionale individuale;
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c) consemnează după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective întâmpinate
de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
d) stabileşte eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei
evaluate.
(2) Evaluatorul va nota criteriile de evaluare, acordând fiecărui criteriu o notă de la 1 la 5, nota
exprimând aprecierea gradului de îndeplinire, stabilind astfel calificativul.
(3) Calificativul final al evaluării se stabi1eşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 – 2,00 – nesatisfăcător;
b) între 2,01 – 3,50 – satisfacător;
c) între 3,51 – 4,50 – bine;
d) între 4,51 – 5,00 – foarte bine.
(4) După finalizarea procedurii de evaluare, fişa de evaluare se înaintează Consiliului de
Administraţie al unităţii, care va stabili calificativul anual şi se va contrasemna de către
preşedintele acestuia .
Art. 90(1) Salariaţii din cadrul categoriei de personal nedidactic nemultumiţi de rezultatul
evaluării pot să conteste la directorul unităţii în termen 5 zile calendaristice de la data luării la
cunoştinţă a rezultatului evaluării.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei
de către o comisie constituită în acest scop prin act decizie internă a directorului.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 48 ore de la soluţionarea
contestaţiei.
(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Capitolul 11 – Dispoziţii finale
Art.91 (1) Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislației în vigoare.
(2) Regulamentul se completează cu dispozițiile cuprinse în Codul muncii și în celelalte acte
normative în vigoare.
Art.92-Prezentul Regulament intern a fost aprobat în sedința CA din data de 18.11.2021
Art. 93-.Regulamentul intra în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui.
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Art.94(1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi
privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele Angajatorului o
impun
(2) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentantului Sindicatului.
REPREZENTANȚI LEGALI ANGAJATOR,
REPREZENTANT SINDICAT,
SALARIAȚI,

33

