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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE                                                                                                                                                                                           

 

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național „Titu 

Maiorescu”, denumit în continuare Regulamentul intern a Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” 

Aiud cuprinde norme specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu Legea educaţie naţionale nr. 1/2011, cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  Ministrului Educaţiei 

Naționale  nr. 5115/15.12.2014, Legea 272/2004 actualizată (Legea privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului), Legea 316/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, 

actualizată în 2015,   H.G. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă – actualizată, Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii actualizat 

2015, HG nr 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea 

autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație şi cu alte acte 

normative elaborate de alte ministere.  

Art. 2. Regulamentul intern va suferi modificări ori de câte ori actele normative de mai 

sus  se modifică și prin conținutul lor aduc schimbări în conținutul regulamentului intern.  

 Art. 3. Salariaţii în raport cu atribuţiile ce le revin potrivit contractelor de muncă, au 

obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile prezentului regulament. 

 Art. 4. (1) Prevederile regulamentului intern se aplică întregului personal, indiferent de 

funcţia sau durata contractului de muncă, precum şi celor care lucrează detaşaţi, sau sub orice 

altă formă de colaborare, precum și elevilor, părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai elevilor, 

vizitatorilor. 

(2) Devin obligatorii şi procedurile aprobate de Consiliul de administraţie. 

Art. 5. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 

exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 

religioasă.  

Art. 6. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii. 

 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 7. (1) Colegiul Național „Titu Maiorescu” cuprinde următoarele nivele de învăţământ: 

primar (clasa pregătitoare - IV), gimnazial (cls. V-VIII), liceal (cls. IX-XII) şi postliceal sanitar cu 

calificarea asistent medical generalist. 

 (2) Învățământul primar, gimnazial şi liceal funcţionează în programul de dimineaţă, iar 

învăţământul postliceal în programul de după-masă, după următorul program: 

- nivel primar, orele 8-13 

- nivel gimnazial, orele 8-14 

- nivel liceal, orele 8-14 

- nivel postliceal sanitar, orele 13-21 

(3) Activitățile de orientare și consiliere pentru elevii de liceu  se desfășoară după un 

program aprobat de director, în afara orelor de curs. 

(4) Durata orelor de curs și a pauzelor:  

 a) durata orelor de curs este de 50 de minute, cu pauze de 10 minute între ore; după 

primele trei ore de curs pauza este de 20 de minute;  

b) pentru elevii din învățământul primar (clasele pregătitoare -IV) ultimele cinci minute 

ale fiecărei orei de curs sunt activități recreative, activități desfășurate în sala în care aceștia se 

află; 

c) durata și intervalul de desfășurarea a orelor și a pauzelor sunt obligatorii pentru toții 

partenerii educaționali implicați. 

(5) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 

pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea directorului. 
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(6) Profesorii și elevii de serviciu se vor îngriji ca atunci când condițiile meteorologice 

permit să scoată elevii în curtea școlii pe parcursul pauzei mari.  

Art. 8.  Serviciul secretariat-contabilitate îşi desfăşoară programul în intervalul 8 - 16. 

Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt 

vizate de secretariat prin intermediul diriginţilor.  

Art. 9. (1) Personalul nedidactic funcționează după un program stabilit de administratorul 

financiar și aprobat de director. 

(2) Programul personalului nedidactic poate suferii modificări, în funcție de necesități și 

va fi aprobat de director.   

Art. 10. Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării 

normale a activităţii didactice şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii 

sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al 

normelor de convieţuire socială. 

Art. 11. Intrarea în incinta unităţii se va face pe intrarea principală de pe strada Ecaterina 

Varga. 

Art. 12. Accesul în unitate al personalului angajat se face pe baza cărții/buletinului de 

identitate. 

Art. 13. Accesul elevilor în unitate se face pe baza semnului distinctiv (brățară cu sigla 

colegiului – modelul în Anexa nr. 1) 

Art. 14. Accesul persoanelor străine în unitate: 

(1)  Prin persoană străină se înţelege orice cetăţean, indiferent de vârsta sau sex, care nu 

este angajatul sau elevul unităţii noastre. 

(2) Persoanele străine posesoare de buletin sau carte de identitate au obligaţia de a se 

legitima la intrarea în instituţie. Portarul/muncitorul de întreţinere notează în registrul de 

evidenţă a persoanelor străine (Anexa nr. 2) datele de identificare din actul prezentat de persoana 

străină (buletin de identitate, carte de identitate, carnet de şofer, paşaport, legitimaţie pentru 

persoane din cadrul altor instituţii), ora intrării şi ora ieşirii, locul unde se deplasează. Persoana 

străină primește un ecuson de vizitator (Anexa nr. 3) și are obligația să îl poarte la vedere pe 

toată perioada rămânerii în unitate și să îl restituie în momentul părăsirii   unității. 

(3) Elevii sub 14 ani, străini unităţii noastre se legitimează cu carnetul de elev vizat pe 

anul şcolar curent. 

 (4) Persoanelor străine le este interzisă perturbarea orelor de curs şi a celorlalte activităţi 

şcolare şi extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ. Părinţii îşi pot vizita copii doar pe 

timpul pauzelor. Pentru situaţii de urgenţa se anunţă serviciul secretariat. 

Art. 15. Persoanelor străine le este interzisă folosirea bazei materiale a unităţii fără 

aprobarea conducerii şcolii. 

Art. 16. Afişajul, filmarea, înregistrarea de către persoanele străine în unitatea de 

învăţământ sau în spaţiile aparţinând acesteia fără aprobarea directorului sunt interzise. 

Art. 17. Este interzisă intrarea în liceu a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De 

asemenea, este interzisă intrarea persoanelor însoţite de animale, cu arme sau obiecte 

contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, 

cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.  

Art. 18. Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 

motive bine întemeiate şi dovedite (învoire scrisă de la părinte/tutore/reprezentant legal, trimitere 

de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai 

pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele/reprezentantul 

legal solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de 

familie.  

Art. 19. Încălcarea normelor legale de acces în instituţia de învăţământ şi în spaţiile 

aparţinând acesteia, constituie contravenţie (dacă nu sunt comise alte fapte grave de natură 

penală) conform Legii nr. 61/1991, Legea pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (republicată 2011), art.3. aliniatul 13, şi se 

sancţionează cu amendă de la 500 la 1500 lei (art. 4 din Legea nr. 61/1991 republicată). 
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Art. 20. (1) Accesul autovehiculelor în incinta colegiului este permis doar pentru:  

- autoturismele personalului salariat al unităţii;  

- autoturismele autorităţilor cu drept de îndrumare şi control;  

- autovehiculele care desfăşoară servicii pentru şcoală;  

- autovehiculele care aparţin salvării, poliţiei, jandarmeriei sau ale celor care asigură intervenţia 

operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor de apă, electricitate, gaze, telefonie, 

internet, stingerea incendiilor etc. 

- alte autovehicule/autoturisme, pentru cazuri speciale, cu aprobarea directorului. 

 (2) Se recomandă personalului angajat al unității să parcheze mașinile personale pe strada 

adiacentă, decongestionând astfel curtea școlii pentru elevi. 

Art. 21. Înscrierea elevilor la Colegiul Național „Titu Maiorescu” se face conform 

legislației în vigoare prin serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar (cls. pregătitoare, 

cls. a V-a, cls. a IX-a, cls. a XI-a, postliceal) sau în cazul transferului din altă unitate şcolară.  

Art. 22. Orele de curriculum la decizia școlii (CDŞ) sunt propuse de cadrele didactice 

titulare în funcție de resursele umane și materiale ale unității și a solicitărilor elevilor/părinților. 

Alegerea CDȘ se face conform procedurile legale.  

Art. 23. (1) În cadrul Colegiul Național „Titu Maiorescu” funcţionează comisii 

metodice/catedre stabilite la începutul fiecărui an școlar în cadrul ședinței consiliului profesoral. 

(2) Responsabilii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în şedinţa Consiliului de 

administraţie la începutul fiecărui an şcolar, la propunerea membrilor comisiilor şi numiţi prin 

decizie a directorului unităţii. 

(3) La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii comisiilor metodice trebuie să prezinte 

către Consiliul de administraţie un raport de activitate al comisiei. 

Art. 24. În cadrul Colegiul Național „Titu Maiorescu”  funcţionează comisii de lucru cu 

caracter permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă 

este stabilită la începutul fiecărui an şcolar sau la necesitate în cadrul şedinţei Consiliului de 

administraţie.  

Art. 25. (1) În cadrul colegiului funcţionează biblioteca şcolară. Programul de 

funcționare este stabilit de consiliul de administrație și se afișează la sediul unității și pe site-ul 

școlii.  

(2) Programul de lucru cu publicul (elevi, alte persoane) a secretariatului este stabilit de 

consiliul de administrație și se afișează la sediul unității și pe site-ul școlii. 

(3) Programul de audiențe a directorului/directorului adjunct se afișează la sediul unității 

și pe site-ul școlii. Pentru înscrierea în audiență de face programarea la secretariatul unității sau 

la telefon 0258861946. 

Art. 26. În cadrul colegiului, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat 

sub coordonarea şi monitorizarea Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CJRAE), după un program aprobat de directorul unității.  

Art. 27. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare. 

 

CAPITOLUL III - CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 28. Conducerea unităţii de învăţământ este asigurată de consiliul de administraţie, de 

director și de directorul  adjunct. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității se 

consultă, după caz, cu toate organismele interesate.  Coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare sprijină conducerea unității în organizarea și desfășurarea 

activităților specifice cu caracter educativ școlar și extrașcolar. 

 

A. Consiliul de administraţie 

 Art. 29. Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ și 

funcționează în baza Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație al unității de învățământ. 
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 Art. 30. Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele precizate în Metodologia-cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație a unității de învățământ și îndeplinește 

și alte atribuții specificate în alte acte legislative sau ordine de ministru care apar pe parcursul 

desfășurării anului școlar. 

 Art. 31. (1) Consiliul de administrație al unității este format din 13 membrii astfel: 

director-președinte al consiliului, 5 cadre didactice, 3 reprezentanți ai părinților, 1 reprezentant al 

primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local.  

(2) Reprezentantul organizației de sindicat din unitate participă la ședințele consiliului cu 

statut de observator. 

(3) Reprezentantul elevilor participă la ședințele consiliului unde se dezbat problematici 

privind elevii și are statut de observator. 

(4) Secretarul este un  cadru didactic numit de director care nu este membru al consiliului 

și nu are drept de vot. 

(5) Preşedintele consiliului de administrație poate invita la şedinţe persoane, în 

conformitate cu temele de dezbatere şi aprobă rapoartele pe care acestea urmează  să le prezinte 

în consiliu. 

 Art. 32. Hotărârile consiliului de administrație sunt publice și se afișează la sediul unității 

în sala profesorală și se publică pe site-ul unității. 

 

B. Directorul  

Art. 33. Directorul exercită conducerea executivă a unității în conformitate cu legislația 

în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație. 

Art. 34. Directorul este sprijinit în activitatea managerială de către directorul adjunct şi 

de coordonatorul de proiecte şi programe educative, precum şi de membrii din Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

Art. 35. (1) Atribuțiile directorului sunt precizate în Regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Titlul III, Capitolul III-Directorul.  

(2) Directorul unității îndeplinește și alte atribuții: 

a) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ şi a asistenţele la ore, a altor persoane din afara 

unităţii, cu excepţia organelor de control ale inspectoratului școlar sau ale ministerului; 

b) asigură paza unităţii şcolare întocmind împreună cu organele de poliţie Planul de pază, 

care va fi avizat anual, la începutul anului şcolar; 

c) se va asigura, prin toate comisiile şi compartimentele din şcoală, că personalul 

cunoaşte prevederile regulamentelor, ale metodologiilor şi ale procedurilor emise şi va acţiona în 

vederea asigurării unei educaţii de calitate a elevilor, în mod responsabil şi conştient. În acest 

sens, prin prezentul regulament intern, fiecare persoană salariată va răspunde individual de 

neîndeplinirea sarcinilor şi a obiectivelor din fişa postului şi, în baza rezultatelor, se vor acorda 

calificative anuale; 

d) aprobă învoiri ale cadrelor didactice pentru rezolvarea problemelor personale, pe bază 

de cerere scrisă cu precizarea schimbului de ore efectuat. Se pot aproba trei învoiri pe semestru; 

e) aprobă învoiri ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic pe bază de cerere scrisă; 

perioada de timp solicitată ca învoire se reține din orele lucrate suplimentar sau din zilele de 

concediu;  

f) încheie cu părintele/tutorele sau reprezentantul legal, în momentul înscrierii elevului, în 

registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile 

reciproce ale părţilor.  Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 4, parte 

integrantă a prezentului regulament. Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de 

şcolarizare a elevului în cadrul unităţii de învăţământ.   

 Art. 36. (1) Directorul aprobă provizoriu transferul elevilor în timpul anului şcolar în 

situaţia schimbării domiciliului părinţilor în şi din altă localitate și poate aproba provizoriu 

transferul elevilor în afara perioadelor de depunere a cererilor de transfer pentru cazuri 

excepționale. 

(2) Transferurile elevilor precizate la (1) devin valide dacă sunt aprobate în prima ședință 

a consiliului de administrație. 
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C. Directorul adjunct 

Art. 37. Drepturile  şi obligaţiile directorului adjunct al unităţii şcolare sunt cele 

prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, de regulamentul intern, precum şi cele prevăzute în fişa postului. 

Art. 38. (1) Directorul adjunct răspunde prompt tuturor solicitărilor directorului în ceea 

ce priveşte bunul mers al procesului instructiv-educativ.  

(2) Directorul adjunct este obligat să participe la toate acţiunile  şcolare şi extraşcolare 

desfăşurate de unitatea de învăţământ.  

(3) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă din unitate. 

(4) Directorul adjunct preia toate prerogativele directorului când acesta lipsește. 

 

D. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  

Art. 39. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se 

subordonează directorului/ directorului adjunct, răspunzând de domeniul educativ şcolar şi 

extraşcolar.  

  Art. 40. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Coordonează activitatea educativă a diriginţilor, elaborând programe educative anuale şi 

semestriale ale acestor activităţi.  

  Art. 41. Atribuţiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare sunt cele prevăzute în fişa postului și în Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar. 

Art. 42. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare nu 

efectuează serviciul în școală. 

Art. 43. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

îndeplinește și alte atribuții: 

a) întocmeşte oferta activităţilor cultural-artistice pe baza propunerilor făcute de şefii 

comisiilor metodice;  

b) coordonează prin responsabilii din subordine activitatea extracurriculară sportiv-

turistică a elevilor; 

c) sprijină colectivele de elevi şi cadrele didactice în realizarea de programe educative 

naţionale, participarea la concursuri, simpozioane, la realizarea de programe de parteneriat cu 

şcoli din Uniunea Europeană;  

d) colaborează cu biblioteca şcolii şi cu alte instituţii culturale  în vederea organizării de 

activităţi de prezentare de cărţi, întâlniri cu personalităţi în diferite domenii, expoziţii de cărţi, 

reviste etc.;  

  e) organizează cu sprijin competent de specialitate, întâlniri pe teme de circulaţie, P.S.I., 

medicina şi igiena alimentaţiei, combaterea consumului de alcool, tutun şi droguri etc.; 

f) asigură, cu sprijinul consilierului şcolar şi al diriginţilor, orientarea şcolară şi 

profesională a absolvenţilor (clasa a VIII-a, clasa a XII-a); 

  g) îndrumă activitatea Consiliului școlar al elevilor, format din liderii elevilor din fiecare 

clasă. 

 

E. Consiliul profesoral  

Art. 44. Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

F. Comisia de evaluare și asigurare a calității 

Art. 45. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Colegiul 

Național „Titu Maiorescu” şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar.  

Art. 46. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul colegiului funcționează 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  
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(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al liceului elaborează şi 

adoptă regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(3) Conducerea liceului este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 47. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul 

operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare 

internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.  

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.  

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi 

remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă 

a activităţii din cadrul Colegiului Național „Titu Maiorescu”. 

  

CAPITOLUL IV - PERSONALUL DIDACTIC 

  

A. Codul de etică 

Art. 48. Personalul din Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” responsabil cu instruirea şi 

educaţia, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori 

şi principii:  

a) imparţialitate;  

b) responsabilitate morală, socială şi profesională;  

c) integritate morală şi profesională;  

d) confidenţialitate;  

e) activitate în interesul public;  

f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  

g) respectarea autonomiei personale;  

h) onestitate şi corectitudine intelectuală;  

i) respect şi toleranţă;  

j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;  

k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;  

l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a 

prestigiului unităţii, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;  

m) respingerea conduitelor inadecvate;  

n) respectarea programului de lucru şi a calendarului de activităţi educaţionale 

permanente şi ocazionale stabilite de către conducerea unităţii şcolare;  

o) respectarea unei ţinute morale şi a unui limbaj standard, precum şi a unei atitudini 

adecvate statutului de cadru didactic;  

p) respectarea unei vestimentaţii adecvate.  

Art. 49. Cadrele didactice au obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica un set de 

norme de conduită. Acestea au în vedere:  

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor;  

b) responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă 

prevăzute de documentele şcolare;  

c) respectarea principiilor docimologice;  

d) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie;  

e) interzicerea implicării elevilor de către persoanele responsabile cu instruirea şi 

educaţia, în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest 

sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar sau în afara acestora;  

f) excluderea oricărei forme de discriminare;  

g) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. 

Art. 50. Cadrele didactice vor respecta şi vor aplica normele de conduită colegială 

prevăzute în Codul de etică completate cu următoarele: 
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a) toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta zilnic avizierele şi poşta electronică 

pentru a se informa despre eventualele comunicări din partea conducerii colegiului;  

c) toate cadrele didactice au obligaţia de a ajuta conducerea unității în probleme privind 

buna desfășurare și organizare.  

 

B. Drepturi și obligații 

Art. 51.  Durata timpului de muncă al personalului didactic este, în medie, de 170 de ore 

pe lună, programul de lucru fiind de 40 de ore pe săptămână. În programul săptămânal de lucru 

sunt incluse: 

- activităţi de predare, activităţi de pregătire a lecţiilor, activităţi de corectare a lucrărilor 

scrise; 

- activităţi de perfecţionare (de formare continuă), activităţi de dirigenţie şi de consiliere 

vocaţională a elevilor, activităţi extraşcolare (extracurriculare), activităţi desfăşurate ca 

învăţător/profesor de serviciu, activităţi desfăşurate în cadrul catedrei metodice şi în 

comisiile pe domenii, activităţi  prilejuite de Zilele Şcolii, şedinţele consiliilor profesorale 

etc. 

Art. 52.  Profesorii Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud au, în principal, 

următoarele drepturi: 

a) dreptul de a primi salarii şi gradaţii de merit în conformitate cu activitatea desfăşurată 

şi cu dispoziţiile legale în vigoare; 

b) dreptul la concediu de odihnă anual; 

c) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

d) dreptul la demnitate în muncă; 

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

f) dreptul de a constitui sau de a adera la asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi 

culturale, naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile legale; 

g) dreptul de a concepe activităţi profesionale şi de a realiza obiectivele instructiv-

educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile 

psihopedagogice; 

h) dreptul de a utiliza baza materială în scopul realizării obligaţiilor profesionale; 

i) dreptul de a evalua performanţele la învăţătură ale elevilor, în baza unui sistem validat; 

j) dreptul de a organiza cu elevii activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de 

cercetare ştiinţifică; 

k) dreptul de a înfiinţa în unitatea de învăţământ unele cercuri, cluburi, cenacluri, 

laboratoare, ateliere, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, având caracter educativ. 

Art. 53. (1) Conform prevederilor legale,  profesorii au obligaţia de a efectua următoarele 

examene medicale: 

- Examen clinic general – la medicul de medicina muncii – anual; 

- Examen psihologic – anual; 

- Examen psihiatric – numai la indicaţia specialistului 

(2) Fără examenele medicale obligatorii (cu aviz favorabil) conform legislației, 

personalul angajat nu se poate prezenta la serviciu. 

Art. 54. Întregul personal al şcolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă 

ţinută morală şi profesională, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la 

menţinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură şcoala. 

Art. 55.  Profesorii au obligaţia de a manifesta respect faţă de elevi şi faţă de familiile 

acestora, de a crea şi de a menţine o atmosferă plăcută în timpul orelor de curs, favorabilă 

procesului instructiv-educativ, de a dovedi tact pedagogic faţă de elevii aflaţi în dificultate, dar şi 

de a promova principiile corectitudinii, ale transparenţei şi ale deschiderii pentru comunicarea 

bilaterală. 
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Art. 56. Membrii personalului didactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a 

colabora în vederea realizării sarcinilor profesionale ce le revin. 

Art. 57. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului 

în incinta şcolii. 

      Art. 58. Profesorii au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei 

materiale a şcolii, de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Sălile de clasă se 

vor afla în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi a profesorilor diriginţi. 

      Art. 59. Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel 

încât să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 

      Art. 60. Cadrele didactice au obligaţia să semneze zilnic condica de prezenţă şi să 

consemneze titlul lecţiei. 

      Art. 61. Cadrele didactice au obligaţia de a da dovadă de principialitate, de a rezolva 

toate cererile/solicitările/sesizările în acord cu procedurile şi termenele stabilite de reglementările 

în vigoare. 

      Art. 62. Întreg personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare 

continuă, în condiţiile legii, organizate de catedră, de şcoală, de ISJ Alba, prin susţinerea 

gradelor didactice şi prin cursuri de formare. 

Art. 63. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie, indiferent de 

norma didactică a angajatului. Personalul didactic angajat în mai multe unități de învățământ are 

obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral, dacă în ziua desfășurării ședinței are 

ore în unitate. Absenţele nemotivate se consideră abateri disciplinare. Participarea  se validează 

prin consemnarea numelui și prenumelui/semnătura în registrul de procese-verbale şi constituie 

criteriu de evaluare anuală.      

Art. 64. (1) Cadrele didactice nu au voie să utilizeze telefonul mobil în timpul orelor.  

(2) Este interzisă părăsirea claselor în timpul programului de către cadrele didactice, acest 

fapt fiind permis numai în situaţii excepţionale, în special privitoare la starea de sănătate a 

cadrului didactic. 

      Art. 65. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la orele de curs. Întârzierile 

repetate duc la reţinerea din salariu a orei/orelor respective.  

      Art. 66. (1) Personalul didactic poate fi învoit pentru rezolvarea problemelor personale 

maximum trei zile pe semestru, pe baza unei cereri scrise adresate directorului unităţii, cu 

condiţia asigurării schimbului de ore cu alte cadre didactice care sunt libere şi pot suplini orele 

respective. În cerere se precizează persoanele care asigură suplinirea şi programul de recuperare 

a orelor.  

(2) În cazul în care un membru al personalului unităţii nu poate fi prezent la program din 

motive medicale, este de datoria acestuia să anunţe conducerea şcolii, cel mai târziu la începutul 

zilei respective, pentru a fi luate măsurile necesare astfel încât procesul de învăţământ să nu fie 

perturbat. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile 

medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maximum trei zile de la eliberarea 

acestora de către medic. 

(3) Cadrele didactice metodiste au obligația de a încerca să-și asigure pe cât posibil 

schimbul de ore cu alte cadre didactice, pentru zilele în care trebuie să efectueze inspecții de 

specialitate. Orele neacoperite de schimb vor fi suplinite de laborant sau alte persoane angajate 

ale unității, iar conținuturile programei școlare vor fi recuperate pe parcurs. Prevederile alin. (1) 

de la acest articol sunt valabile și în acest caz, cu referire la cerea adresată directorului. 

      Art. 67. Cadrele didactice au obligaţia de a proteja catalogul în timpul orei de curs; în 

situaţiile în care se constată modificarea notelor sau a absenţelor de către un elev în timpul unei 

ore de curs, se aplică sancţiuni disciplinare atât cadrului didactic ce a favorizat acest fapt din 

neatenţie sau cu bună ştiinţă, cât şi elevului. 

       Art. 68 (1) Activităţile extracurriculare pe care profesorul le organizează cu un colectiv 

de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale 

care trebuie comunicate consilierului educativ, aprobate de către acesta şi mai apoi de către 

conducerea unităţii. 
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(2) Organizarea unor reuniuni având caracter public, ocazionate de diverse sărbători, se 

va desfăşura fără excepţie în afara orelor de curs, numai cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al şcolii. 

(3) Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va 

desfăşura prin implicarea de cadre didactice/nedidactice şi de elevi ai şcolii, va fi supusă 

aprobării Consiliului de Administraţie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa 

conducerii şcolii intenţia organizării unor astfel de manifestări cu cel puţin cinci zile lucrătoare 

înainte de desfăşurarea evenimentului şi de a obţine avizul pentru organizarea acesteia. În caz 

contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă. 

Art. 69.  (1) Pregătirea de către cadrele didactice a elevilor în vederea participării la 

olimpiade şi concursuri şcolare se face în afara orelor de curs. 

(2) Cadrele didactice care pregătesc elevii în vederea participării la olimpiade şi 

concursuri şcolare se vor ocupa de ataşarea la catalogul clasei a copiei cererii elevului de scutire 

de frecvență, vizată de profesor/învăţător şi aprobată de director. 

Art. 70. Cadrele didactice care însoţesc elevii sau sunt profesori corectori la concursurile 

şi olimpiadele şcolare beneficiază de zile libere plătite în afara programului şcolar proporțional 

cu timpul suplimentar lucrat. 

      Art. 71. Profesorii au obligaţia de a consemna absenţele în catalog, la fiecare oră de curs. 

      Art. 72. Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa 

întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog tuturor elevilor ce absentează, 

li se va reţine din salariu ora astfel neefectuată. Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne 

în şcoală pe toată durata desfăşurării programului lor şi de a da o notă explicativă referitoare la 

cursul evenimentelor. 

     Art.73.  (1) Personalul didactic are obligaţia de a primi elevii întârziaţi din motive 

obiective, la ora de curs. 

(2) Elevii întârziaţi la orele de curs se consemnează în catalog de către cadrul didactic. 

Exemplu: X: 15î. Absenţele puse elevilor care au întârziat la ore din cauze obiective se 

motivează la sfârşitul orei de către cadrul didactic respectiv. Absenţele nemotivate notate cu „î” 

pot fi motivate de către diriginte /învăţător, dacă elevul a avut un motiv întemeiat care a putut fi 

divulgat doar dirigintelui/învățătorului . 

(3) Absenţele la prima oră de curs a elevilor navetişti se consemnează la finalul orei. 

(4) Absenţele motivate notate cu „î” nu se contabilizează în statistica de sfârşit de 

semestru la numărul total de absenţe. 

(5) Este interzisă eliminarea elevilor de la ora de curs, indiferent de motiv. 

      Art. 74. Cadrele didactice răspund de corectitudinea notelor trecute în catalog şi a 

mediilor încheiate, iar diriginţii răspund de corectitudinea completării catalogului, conform 

normelor în vigoare.   

      Art. 75. Se interzice întregului personal didactic acceptarea de la părinţi şi elevi a unor 

foloase necuvenite de orice natură, care pot induce ideea de mituire şi de condiţionare a actului 

instructiv-educativ. 

      Art. 76. Se interzice cu desăvârşire personalului angajat strângerea de fonduri băneşti de 

la elevi sau părinţi, indiferent de scopul în care sunt folosiţi aceştia.  

      Art. 77. Personalul didactic are obligaţia de a desfăşura serviciul în unitatea de 

învăţământ. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt următoarele: 

a) îşi desfăşoară activitatea conform graficului aprobat de director. În ambele clădiri ale 

colegiului programul profesorului de serviciu se desfăşoară între orele 7,45- 14,10; excepție, 

învățătorii pentru care programul se termină după ultima oră de curs a ciclului primar din ziua 

respectivă; 

b) verifică existenţa tuturor cataloagelor claselor P-IV, V-XII, împreună cu secretarul-şef, 

atât la începutul, cât şi la terminarea orelor; 

c) desfăşoară activităţi specifice în vederea supravegherii elevilor şi a asigurării securităţii 

acestora pe timpul pauzelor, în una din cele două clădiri sau în curtea şcolii, conform graficului; 

d) aduce la cunoştinţă directorului orice incident apărut pe timpul efectuării serviciului; 
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e) schimbul serviciului cu un alt coleg se face pe bază de cerere scrisă adresată 

directorului unităţii; 

f) poartă ecusonul profesorului de serviciu (Anexa nr. 6) 

g) la finalul programului întocmeşte un proces-verbal al activităţii desfăşurate. 

 

C. Profesorul diriginte 

Art.78. (1) Obținerea funcției și responsabilitățile profesorului diriginte sunt prevăzute în 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Titlul V, 

Capitolul 2, Secțiunea 2.  

(2) Profesorii care se încadrează în obținerea funcției de profesor diriginte și doresc 

obținerea acesteia depun la secretariatul unității în primele trei zile ale anului școlar curent, 

o cerere adresată directorului. 

(3) În vederea numirii ca diriginte se are în vedere: 

- cadrul didactic să fie apreciat de colectivul de cadre didactice, de părinţi şi elevi, precum şi de 

conducerea şcolii; 

- cadrul didactic să fi dovedit competenţe manageriale la clasa unde au fost diriginte; 

- cadrul didactic să fi avut clasa terminală  în anul anterior (excepţie fac cazurile în care planul 

de şcolarizare este mai mic sau interesele instituţiei impun preluarea unei clase din ciclurile 

superioare). 

Art. 79.  (1) Profesorii diriginţi au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor de la părinţi şi a 

celor medicale într-un dosar special care va fi păstrat în şcoală şi va putea fi consultat de către 

directori, profesorii clasei şi/sau părinţi. 

(2) Documentele pe baza cărora s-au motivat absențele elevilor se păstrează de către 

diriginte până la sfârșitul anului școlar în curs (31 august). 

(3) Informațiile referitoare la absențele elevilor sunt oferite doar de diriginte. Cadrele 

didactice oferă informații referitoare strict la disciplina predată.  

 

CAPITOLUL V - PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

 

Art. 80. Pentru activităţi care depăşesc atribuţiile din fişa postului, personalul didactic 

auxiliar poate fi recompensat cu gradaţie de merit, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 81. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic poate fi învoit, pentru probleme 

personale, pe bază de cerere scrisă adresată directorului, urmând ca zilele pentru care a fost 

învoit să fie scăzute din orele suplimentare sau din zilele de concediu . 

Art. 82. Muncitorii de întreţinere din program de dimineaţă au obligaţia de a înlocui şi de 

a prelua atribuţiile portarului, atunci când acesta este în pauza de masă sau când acesta lipsește 

temporar. 

Art. 83. (1) Lipsa nejustificată de la programul de lucru (zi întreagă sau parţială), 

constatată de conducerea unităţii, se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu reţinerea 

drepturilor salariale pentru ziua respectivă.  

(2) Îndeplinirea parţială a sarcinilor de serviciu cuprinse în fişa postului se consideră 

abatere disciplinară şi poate face obiectul unei sancţiuni.  

(3) Pentru abateri disciplinare repetate ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

directorul dispune începerea procedurii de încetare a contractului individual de muncă, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL VI – BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAȚIEI, ELEVII 

  

A. Exercitarea calităţii de elev  

Art. 84. Calitatea de elev înscris în registrul matricol al unității se exercită prin 

frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul colegiului. 

Art. 85. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor.  
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Art. 86. Opţiunea pentru Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” înseamnă implicit 

adoptarea unui comportament civilizat, atât în şcoală cât şi în afara acesteia. A avea 

comportament civilizat înseamnă:  

- respect faţă de cadrele didactice, fata de personalul angajat al şcolii, faţă de colegi;  

- evitarea violenţei si agresivităţii de orice fel;  

- păstrarea cu grijă a patrimoniului scolii, a bunurilor personale şi ale elevilor; 

- responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor 

dorinţe/nevoi/probleme exprimate în nume personal sau al clasei; 

- adoptarea unei atitudini sincere şi cinstite în orice situaţie şi netăinuirea adevărului; 

- asigurarea unei atmosfere calme şi liniştite la toate orele, indiferent de materie şi cadru 

didactic; 

Art. 87. Elevii care deranjează orele vor fi puşi în discuţia Consiliului profesoral al 

clasei, pentru a fi sancționaţi.  

  Art. 88. Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza 

următoarelor acte:  

-  adeverinţă eliberată de medicul de familie;  

-  adeverinţă/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare;  

-  cererea scrisă a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului adresată dirigintelui 

clasei, cel mult 3 zile/semestru.  

Art. 89. Dirigintele motivează absenţele în ziua în care se aduc actele justificative de 

către părinte/tutore/ reprezentant legal, dacă elevul este minor, în termen de maximum 7 zile de 

la reluarea activităţii elevului; în caz contrar, absenţele sunt considerate nemotivate.  

Art. 90. Directorul aprobă scutirea de frecvenţă a  elevilor care participă la olimpiade, 

competiţii sportive, la proiectele şi programele în care este implicată şcoala. Elevii au dreptul la 

învoire astfel: 

 3 zile participare la faza judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor şcolare din calendarul 

ministerului educației; 

 10 zile pentru participare la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare din 

calendarul ministerului educației. 

 

B. Drepturile elevilor  

Art. 91. Elevii se bucură de toate drepturile legale.  

Art. 92. Nicio activitate organizată  de/sau în Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud 

nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.  

Art. 93. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică 

din liceu.  

Art. 94. Elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar inferior beneficiază de 

manuale gratuite.  

Art. 95. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru 

rezultatele deosebite la activităţile şcolare si extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică 

exemplară.  

Art. 96. Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul elevilor care 

funcţionează pe bază de regulament propriu.  

Art. 97.  Preşedintele Consiliul elevilor are statut de observator în ședințele  Consiliului 

de administraţie al liceului, când pe ordinea de zi  sunt probleme care îi privesc direct.  

Art. 98. Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive 

sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul 

liceului.  Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs, iar activităţile coordonate de un 

cadru didactic pot fi susţinute în liceu numai cu aprobarea directorului, la cererea scrisă cu cel 

puțin două zile înainte a grupului de iniţiativă. Organizatorii răspund, în timpul reuniunilor, de 

respectarea Regulamentului intern al Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, asigurarea 

ordinii, disciplinei şi de integritatea bazei materiale. Reuniunile pot avea loc numai în prezenţa 

cadrului didactic coordonator.  
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Art. 99. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii, vizate în 

prealabil de director; în cazul în care acestea afectează siguranţa naţională, ordinea publică, 

sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, directorul suspendă editarea şi 

difuzarea acestor publicaţii.  

Art. 100. Elevii cu performanţe şcolare excepţionale, coordonaţi de un cadru didactic, pot 

promova 2 ani într-un an şcolar, conform legislației în vigoare.  

Art. 101.  Elevii beneficiază de consiliere psihologică gratuită la cabinetul de consiliere. 

Art. 102.  Elevii beneficiază de consultare medicală gratuită la cabinetul şcolar medical. 

 

C. Obligațiile elevilor  

Art. 103. (1) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, 

cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte 

începerea lecţiei.  

(2) Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină 

profilul de formare a lor.  

Art. 104. – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:  

a) legile statului;  

b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar;  

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;  

d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;  

e) normele de protecţie civilă;  

f) normele de protecţie a mediului.  

Art. 105. Elevii trebuie să manifeste respect pentru adulţi (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar și nedidactic) cât şi pentru colegii lor, indiferent de starea socială, situaţia 

familială, confesiune religioasă etc.  

Art. 106. Elevii trebuie să aibă  o ţinută decentă. Prin ținută decentă înțelegem: 

A) Ținută decentă pentru fete 

-  haine curate, netransparente, nu prea decoltate, nu prea strâmte sau prea largi;  

-  haine fără inscripţionări sau desene nepotrivite(este interzisă afişarea pe articolele vestimentare 

a mesajelor cu caracter agresiv, obscen sau antiumanist); 

-  bluza sa depăşească mijlocul;  

-  fusta cel mult de-o palmă deasupra genunchiului;  

-  pantaloni cu talie normală;  

-  încălţăminte comodă, nu extravagantă, cu talpa şi tocurile de maximum 5-7 cm;  

-  părul curat, pieptănat şi nevopsit în culori stridente;  

-  podoabe/bijuterii în număr rezonabil şi nevoluminoase;  

-  machiaj discret;  

-  unghii îngrijite;  

- colanţi numai cu cămașă/bluză lungă peste ei 

B) Ţinută decentă pentru băieţi  

-  haine curate;  

-  haine  fără inscripţionări sau desene nepotrivite;  

-  pantaloni lungi, cu talia şi lărgimea normală;  

-  încălţăminte comodă;  

-  podoabe/bijuterii în număr rezonabil şi nevoluminoase;  

-  părul pieptănat îngrijit  

Art. 107. Profesorul care constată în timpul orelor că există elevi cu ţinută care nu este în  

conformitate cu prevederile prezentului regulament, va sesiza dirigintele care va lua măsurile 

corespunzătoare de sancționare. 

Art. 108. Elevii trebuie să îndeplinească în mod conştiincios sarcinile care le revin când 

sunt de serviciu în clasă și în școală.  
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Art. 109. Elevii trebuie să menţină curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, sala 

de educaţie fizică,  holuri, grupuri sanitare, teren de sport şi în curtea şcolii.  

Art. 110. Elevii trebuie să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinete, sala de sport, etc. 

numai sub  supravegherea unui cadru didactic sau personal auxiliar de specialitate.  

Art. 111.  Elevii au obligaţia de a se comporta civilizat în şcoală şi în afara ei, făcând 

dovada  respectului faţă de cei din jur, prin atitudine, gestică, limbaj decent, fără manifestări 

violente sau scandaloase.  

Art. 112. Elevii din învățământul obligatoriu, trebuie să-și aducă zilnic la cursuri 

manualele primite conform orarului.  

Art. 113. Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat la zi şi să-l prezinte 

profesorului atunci când este evaluat.  

Art. 114. Elevii trebuie să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet psihologic, 

contabilitate, bibliotecă, numai în  orele de program afişate.  

Art. 115. Elevii trebuie să fie prezenţi la orele de educație fizică şi dacă sunt scutiţi 

medical; cei care nu sunt  prezenţi la oră sau nu au o ţinută adecvată spațiului în care se 

desfășoară activitatea, vor fi absenţi.  

Art. 116. Elevii trebuie să restituie manualele primate gratuit în stare bună, la sfârşitul 

anului şcolar. În caz contrar se va achita de cinci ori contravaloarea manualului deteriorat sau 

pierdut. Aceleași precizări sunt valabile și pentru cărțile împrumutate de la biblioteca școlii. 

 

D. Interdicţii  

Art. 117. Elevii Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud nu au voie: 

(1) Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.  

(2) Să deterioreze bunurile din patrimoniul liceului.  

(3) Să aducă şi să difuzeze în liceu materiale care, prin conţinutul lor, atentează la  

Independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi  Intoleranţa.  

(4) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii 

de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor şi, implicit, imaginea şcolii.  

(5) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.  

(6) Să deţină şi să consume în perimetrul liceului şi în afara lui droguri, băuturi alcoolice, 

să fumeze şi să participe la jocuri de noroc.  

(7) Să posede şi să difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic.  

(8) Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs şi a examenelor.   

(9) Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în 

perimetrul liceului.  

(10) Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul liceului.   

(11) Să introducă în instituţie spray-uri colorate, lacrimogene, paralizante, materiale  

pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) ș.a. care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi.  

(12) Să părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, 

se va cere permisiunea profesorului diriginte sau în lipsa dirigintelui, a profesorului de la clasă, 

care-l învoieşte pe baza unui bilet de voie. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, 

răspunde personal de hotărârea sa. Pentru probleme de sănătate, se anunţă şi părintele.  

(13) Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristice 

naziste, sataniste etc.  

(14) Să organizeze activităţi politice şi de prozelitism religios, ocult şi să facă propagandă 

politică.  

(15) Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.  

(16) Să distrugă manualele şcolare primate gratuit sau cărţile împrumutate de la 

bibliotecă.  

(17) Să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală, să fie aşteptaţi de alte persoane în 

şcoală, în curtea şcolii sau în perimetrul şcolii (excepţie fac membrii familiilor).  
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Art. 118. Elevii nu vor folosi aparate electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră 

foto sau video, reportofon etc.) în incinta şcolii. Publicarea oricăror imagini din unitatea de 

învăţământ este interzisa fără aprobarea conducerii liceului.  

 

E.  Recompensarea elevilor  

Art. 119. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătura şi se disting prin 

comportare exemplară pot fi recompensaţi cu bunuri materiale, burse de merit, burse de studiu, 

premii, diplome, medalii, tabere, excursii ş.a. 

Art. 120. (1) Elevii beneficiază  de transport gratuit la olimpiadele și concursurile 

județene/naționale/internaționale din calendarul ministerului. 

(2) Elevii pot beneficia  de transport gratuit acordat de unitate pentru participare  la 

proiecte, concursuri, întruniri ale elevilor etc. la nivel județean/național/internațional.  

(3) Elevii participanți/premiați la faza națională a olimpiadelor și a concursurilor din 

calendarul ministerului pot fi premiați din resursele financiare ale unității cu premii în bani. 

 

F. Sancţiunile aplicate elevilor  

Art. 121. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, 

inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.  

Art. 122. (1) Sancţiunile care se pot aplica elevilor conf. Art. 147 (1) din Regulamentul 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt următoarele:  

-  observaţia; 

-  avertismentul;  

-  mustrare scrisă;  

-  retragerea temporară sau definitivă a bursei;  

-  eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;  

-  mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă unitate de învățământ;  

-  preavizul de exmatriculare;  

-  exmatricularea.   

(2) Sancţiunile aplicate elevilor pentru diverse abateri sunt prevăzute în Anexa nr. 5 

Art. 123. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, Consiliului de 

Administraţie al colegiului în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii, prin înregistrarea 

acesteia la secretariatul unității.  

Art. 124. Contestaţia se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

secretariatul liceului. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă, putând fi atacată în 

contencios administrativ.  

 

G. Serviciul în clasă și în școală 

Art. 125. (1) Elevii colegiului au obligația de a efectua serviciul în clasă. 

(2) Serviciul în clasă se efectuează pe bază de planificare în odinea alfabetică sau în 

ordinea așezării în bănci, câte un elev/zi, planificare realizată de liderul clasei și aprobată de 

diriginte. 

  (3) Atribuţiile elevului de serviciu în clasă sunt:  

a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la 

începutul orei lista elevilor absenţi;  

b) asigură creta, markerul şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;  

c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii 

sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;  

d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei;  

e) controlează împreună cu liderul clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către 

alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau 

conducerea liceului asupra neregulilor constatate.  

Art. 126. (1) Elevii din clasele IX-XI au obligația de a efectua serviciul în școală. 
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(2) Serviciul în școală se efectuează pe bază de planificare, în ordinea alfabetică, pe clase, 

planificare întocmită de diriginții claselor și aprobată de director. 

(3) Serviciul în școală este efectuat în programul școlar, zilnic de către trei elevi 

repartizați astfel: un elev în clădirea veche și doi elevi în clădirea nouă la cele două puncte de 

acces în clădire. 

(4) Elevul de serviciu în şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri:  

a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor;  

b) se prezintă la şcoală la ora 7,45; îşi încheie serviciul la sfârşitul ultimei ore de curs, ora 

14,00;  

c) se subordonează profesorului de serviciu, cu care ține legătura în ziua respectivă;  

d) are o ţinută şi o atitudine decentă;  

e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii (modelul 

ecusonului se află în Anexa nr. 6); 

f) permite accesul elevilor în clădirea școlii pe baza semnului distinctiv – brățara; 

g) elevii care nu au semnul distinctiv asupra lor sunt notați în caietul cu această destinație 

(Anexa nr. 7) de către elevul de serviciu, iar la trei abateri de acest fel/semestru sunt sancționați 

cu scăderea notei  la purtare; elevii care se opun înregistrării în caiet sunt raportați de elevul de 

serviciu directorului și sunt sancționați cu scăderea notei la purtare cu un punct la fiecare abatere 

de acest tip;  

h) informează profesorul de serviciu și/sau directorul despre problemele apărute în timpul 

serviciului;  

i) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu niciun coleg; anunţă cu o zi înainte dacă nu 

poate presta serviciul în şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă 

dirigintele şi de comun acord găsesc un înlocuitor care preia serviciul în şcoală;  

j) nu întreţine discuţii cu colegii şi prietenii în timpul serviciului;  

k) preia şi conduce persoanele vizitatoare în clădirea veche;  

l) îndrumă persoanele vizitatoare din clădirea nouă în clădirea veche; 

m) preia de la portar și predă portarului la intrare în serviciu respectiv la ieșirea din 

serviciu ecusonul și caietul de notare a elevilor fără semnul distinctiv; 

n) îndeplineşte și alte sarcini date de profesorul de serviciu sau de director.  

Art. 127. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, 

liderul acesteia are următoarele atribuții: 

a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; 

este sprijinit de elevul de serviciu din clasă;  

b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării 

bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri ale colectivului 

de elevi;  

c) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea liceului despre doleanţele, 

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi; 

d) planifică colegii pentru serviciul în clasă;   

e) coordonează activitatea elevilor de serviciu în clasă;  

f) îndeplineşte și alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.  

Art. 128. (1) Schimbarea la nevoie a serviciului în clasă cu un alt coleg se face cu 

aprobarea dirigintelui. 

(2) Schimbarea la nevoie a serviciului în școală cu un alt coleg de clasă se face cu 

aprobarea dirigintelui și anunțarea directorului. Schimbarea serviciului cu colegi din alte clase se 

face în zilele de teze, cu aprobarea diriginților și anunțarea directorului.  

 

H. Transferul elevilor  

Art. 129. Condițiile de transfer pentru elevi sunt cuprinse în Titlul VII, Capitolul 6 al 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 
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Art. 130. (1) Elevii externi se pot transfera la Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” dacă 

media de încheiere a situaţiei şcolare  pe anul precedent este de  minim 8,50 (dar nu mai mică 

decât cea mai mică medie generală a clasei) şi media la purtare de 10.  

(2) Prin excepție de la regula  precizată la (1) se aprobă transferul pentru elevii care își 

schimbă domiciliul din altă localitate în Aiud și nu există în oraș alt liceu cu filiera, profilul și 

specializarea de la care vine elevul transferat. 

Art. 131. (1)Transferul elevilor în cadrul colegiului se realizează în perioada 

intersemestrială și în perioada vacanței de vară. 

(2) Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului completează și depune la 

secretariatul unității cerere de transfer în perioadele de transfer: 

- până în ultima zi de școală a semestrului I; 

- după finalizarea cursurilor dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii august. 

(3) Cererea de transfer pentru colegiu trebuie să conțină obligatoriu media generală a 

elevului pentru anul școlar anterior și media la purtare semestrială sau anuală după caz, vizate de 

directorul unității de unde elevul se transferă. 

(4) Cererea tip de transfer se ridică de la secretariatul colegiului și se completează 

obligatoriu cu toate datele solicitate. 

(5) Nerespectarea condițiilor de la (1)-(4) duce la respingerea solicitării de transfer. 

Art. 132. Transferul solicitat în afara perioadelor precizate anterior este posibil doar în 

cazurile precizate de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar. 

 

CAPITOLUL VII- CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 

Art. 133. Consiliul școlar al elevilor elaborează regulamentul propriu de funcţionare, care 

va fi avizat de conducerea unităţii. Acest regulament este anexă la Regulamentul intern. 

Consiliul școlar al elevilor vor elabora un program de activităţi în fiecare an şcolar. 

Art. 134. Consiliul școlar al elevilor se întruneşte lunar, în prima zi de luni din lună, în 

pauza 10
50

-11
10

, în sala 10, sub îndrumarea coordonatorului de proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare. Întrunirile pot avea loc şi la solicitarea conducerii şcolii sau din proprie 

iniţiativă. 

 

CAPITOLUL VIII – PARTENERII EDUCAȚIONALI 

 

Art. 135. (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, 

colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Colegiului Național „Titu Maiorescu”, 

în vederea atingerii obiectivelor liceului.  

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor 

activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale 

stabilite de către liceu.  

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 

electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare 

implementării şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.  

Art. 136. Colegiul Național „Titu Maiorescu”, poate realiza, independent, parteneriate cu 

asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.  

Art. 137. (1) Colegiul Național „Titu Maiorescu”, încheie protocoale de parteneriat cu 

ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte 

organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituţională al şcolii.  

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  
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(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului liceului, în protocol se va 

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.  

Art. 138. Colegiul Național „Titu Maiorescu”, poate încheia protocoale de parteneriat şi 

poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv 

principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în 

statele din care provin instituţiile respective.  

Art. 139. (1) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a 

activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Colegiul Național „Titu Maiorescu”, 

(2) Directorul Colegiului Național „Titu Maiorescu” încheie cu părintele /tutorele/ 

reprezentantul legal elevului un contract educațional valabil pe toată perioada școlarizării în 

unitate a elevului. 

Art. 140. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, 

reprezentanți ai instituţiilor sau a organizaţiilor care intră în contact cu Colegiul Național „Titu 

Maiorescu”. 

 

CAPITOLUL IX - REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN 

MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 

 

Art. 141. Angajatorul se obligă să depună eforturile necesare pentru asigurarea unui 

sistem organizat având drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă. 

Art. 142. Locurile de muncă din unitate se clasifică în locuri de muncă cu condiţii 

normale.  

Art. 143. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului 

cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii; 

b) să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp 

adecvat şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile; 

c) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi 

a echipamentelor individuale de lucru; 

d) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie; 

 Art. 144.  (1) De comun acord cu organizaţiile sindicale s-a stabilit că nici o măsură 

privind securitatea şi sănătatea muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi 

aplicată în mod conştient de salariaţi. 

 (2) Conducerea unităţii va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, 

testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de 

securitatea şi sănătatea muncii. Timpul afectat acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se 

includ în timpul de muncă şi sunt plătite. 

 (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, 

acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă 

şi normele de securitatea şi sănătatea muncii, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte. 

 (4) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme 

noi de securitate a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent. 

(5) La nivelul unităţii funcţionează Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, în 

conformitate cu prevederile legale.  

 Art. 145.  Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la 

securitatea şi sănătatea sa precum şi a celorlalţi salariaţi. 

(1) Reprezentantul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor este persoana aleasă, selectata sau desemnată de lucrători prin vot, sa îi reprezinte pe 

aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în 

munca 

(2) Alegerea acestuia se efectuează la 2 ani.  

(3) Numărul reprezentanților care vor fi desemnați de către lucrători este după cum 

urmează: 
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    a) de la 10 la 49 de lucrători - 1 reprezentant; 

    b) de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi; 

 (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în munca sunt consultaţi, participă, şi pot desfășura următoarele activităţi: 

     a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în 

munca; 

     b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor; 

     c) ajută lucrătorii să conștientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate 

în munca; 

     d) aduc la cunoștința angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în munca 

propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de munca; 

     e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie; 

    f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 Art. 146. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele 

obligaţii: 

a) sa își însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în munca, instrucţiunile de securitate a muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 

b) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive, 

d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 

munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie; 

e) sa aducă la cunoștința conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoana sau de alţi angajaţi; 

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

g) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, sa îl 

înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile 

personalului sanitar; 

i) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul pentru a permite angajatorului 

sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate 

şi sănătate, în domeniul sau de activitate 

j) să participe la instruirile organizate de societate în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

 Art. 147. 

(1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de unitate. 

(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale. 

(3) În toate cazurile în care în afara echipamentului de lucru prevăzut în normative, 

administraţia cere o anumită ţinută vestimentară specială sau echipament de lucru, 

contravaloarea acesteia se suportă integral de unitate. Vestimentaţia specială se acordă odată la 5 

ani. 

(4) Neutilizarea echipamentului de lucru sau de protecţie de către salariat atrage 

răspunderea disciplinară a acestuia şi suportarea tuturor consecinţelor ca urmare a nerespectării 

acestei obligaţii. 

Art. 148. (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, 

conducerea va lua următoarele măsuri: 

a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă; 

b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, 

aerisire, umiditate); 



 

Pagină 21 din 56 

 

c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare). 

(2) salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de 

administraţie, să nu le deterioreze, descompleteze ori să sustragă componente ale acestora, iar în 

caz contrar vor suporta contravaloarea degradării, sustragerilor şi/sau distrugerilor. 

Art. 149. (1) Conducerea unităţii va organiza examinarea medicală a salariaţilor în 

conformitate cu prevederile din actele normative în vigoare pentru acest domeniu de activitate, în 

scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să-l 

ocupe sau pe care îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea 

medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. 

(2) Controlul medical periodic se efectuează în mod obligatoriu tuturor angajaţilor, 

indiferent de tipul contractului individual de muncă. Periodicitatea examinării medicale este 

stabilită în actele normative în vigoare şi poate fi modificată numai la propunerea medicului de 

medicina muncii, cu informarea angajatorului. 

(3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale, în condiţiile stabilite 

potrivit prevederilor alin. (1). 

(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată potrivit alin. 

(1), constituie abatere disciplinară. 

Art. 150. Angajatorul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a 

persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu aferente posturilor existente. 

 

CAPITOLUL X - REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A 

DEMNITĂŢII 

 

Art. 151. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă 

de toţi salariaţii. 

 Art. 152. Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, 

orientare socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

sindicală. 

 Art. 153. Principiul nediscriminării, în cadrul unităţii, se va respecta şi aplica în privinţa: 

 a) condiţiilor de încadrare în muncă, criteriilor şi condiţiilor de recrutare şi selectare, 

criteriilor pentru realizarea promovării, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare 

profesională, de formare profesională şi de perfecţionare profesională; 

b) protecţiei şi securităţii sociale; 

 c) serviciilor publice sau altor servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; 

 d) sistemului educaţional. 

 Art. 154. Principiul se referă la necondiţionarea participării unei persoane la o activitate 

economică,  de apartenenţa acesteia la o rasă, naţionalitate, religie, etnie, categorie socială, 

respectiv de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa acesteia la o 

categorie defavorizată. 

Art. 155. Principiul se aplică şi în privinţa raporturilor de muncă sau protecţie socială 

referitor la: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă; 

b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

e) aplicarea măsurilor disciplinare; 

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

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

Art. 156. (1) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex, orice comportament 

nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:  
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             a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru persoana afectată; 

             b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 

sexuală. 

(2) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, 

sesizări sau plângeri către angajator sau împotriva lui. 

           (3) În cazul în care reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, 

persoana angajată are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească competentă. 

           (4)  Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare 

bazată pe criteriul de sex, angajatorul are obligaţia : 

           a)  să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la 

locul de muncă, inclusive prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale 

unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex; 

           b)  să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi . 

Art. 157. Angajatorul va asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, 

naţionalitatea, religia, etnia, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc 

persoanele aflate în căutarea locului de muncă. 

Art. 158. Angajatorul nu va face discriminări în raport cu prestaţiile sociale pe care le 

acordă angajaţilor, datorită apartenenţei la o rasă, naţionalitate, comunităţi lingvistice, origine 

etnică, religie, categorie socială, categorie defavorizată, sau datorită vârstei, sexului, orientării 

sexuale sau convingerilor acestora. 

Art. 159. Se interzice orice comportament manifestat în public, având caracter de 

propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament 

care are scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile sau 

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane 

sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestuia/acesteia la o  rasă, naţionalitate, etnie, religie, 

categorie socială sau categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală. 

Art. 160. Capitolul privind abaterile disciplinare din prezentul regulament intern se aplică 

şi în ce priveşte sancţionarea angajaţilor care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin 

crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensare, prin acţiuni de 

discriminare. 

 

CAPITOLUL XI - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE 

SALARIAŢILOR 

 

 Art. 161. Întreaga activitate desfăşurată pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 

asigurarea condiţiilor tehnico-materiale şi a disciplinei în muncă se realizează sub conducerea şi 

îndrumarea personalului de conducere din unitate care are în principal următoarele obligaţii şi 

răspunderi: 

 a) organizarea raţională a muncii, stabilirea de norme de muncă şi a unor normative de 

personal, bazate pe fundamentări tehnice şi de eficienţă economică; 

 b) aplicarea unor tehnologii de dezvoltare şi retehnologizare pe baza studiilor de 

fezabilitate tehnico-economică; 

 c) punerea la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor, a spaţiilor, utilajelor, 

uneltelor, dispozitivelor, materiilor prime, materialelor; 

 d) organizarea activităţii de întreţinere a instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, asigurarea 

pieselor de schimb şi respectarea graficelor de revizii şi reparaţii; 

 e) stabilirea în raport cu funcţia, meseria sau locul de muncă, emiterea şi afişarea 

instrucţiunilor de securitatea, sănătatea muncii şi protecţia mediului, a altor reglementări 

specifice activităţii; 
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 f) reducerea consumurilor specifice, valorificarea superioară a resurselor materiale, 

folosirea integrală a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă, gospodărirea judicioasă a 

fondurilor materiale şi băneşti, eliminarea cheltuielilor neeconomicoase, identificarea şi aplicarea 

unor măsuri care să asigure desfăşurarea normală a activităţii; 

 g) selecţia personalului în conformitate cu prevederile legale, în raport cu pregătirea şi 

competenţa profesională, cu aptitudinile psihice şi fizice ce se cer, corespunzător funcţiei şi 

specificului locului de muncă; 

 h) stabilirea şi aducerea la cunoştinţă fiecărui salariat sub luare de semnătură, a sarcinilor 

şi răspunderilor ce-i revin conform fişei postului, a prevederilor contractului colectiv de muncă şi 

ale prezentului regulament, verificarea modului cum acestea au fost însuşite şi aplicate; 

 i) asigurarea pentru fiecare loc de muncă a condiţiilor prevăzute de normele de securitatea 

şi sănătatea muncii, verificarea modului cum se desfăşoară instruirea cu privire la cunoaşterea 

normelor de sănătatea şi securitatea muncii; 

 j) asigurarea la locurile de muncă a mijloacelor specifice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 k) autorizarea persoanelor la locurile de muncă, în meseriile, specialităţile şi funcţiile 

pentru exercitarea cărora reglementările legale prevăd o astfel de obligaţie; 

 l) asigurarea locurilor de muncă cu mijloace de protecţie necesare pentru prevenirea 

accidentelor etc.; 

 m) stabilirea regulilor privind intrarea şi ieşirea din unitate, fumatul;  

 n) păstrarea în mod permanent la sediul unităţii a ştampilelor şi documentelor oficiale cu 

excepţia situaţiilor în care conducătorul unităţii dispune altfel; 

 o) organizarea acţiunilor de popularizare a legislaţiei de cunoaştere de către toţi salariaţii 

a drepturilor şi a obligaţiilor ce le revin; 

 p) respectarea prevederilor legale în legătură cu timpul de muncă, timpul de odihnă, 

munca tinerilor şi a femeilor; 

 r) soluţionarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării activităţii în 

condiţii optime. 

 Art. 162. Personalul de conducere are și următoarele obligaţii: 

 a) să ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi băneşti sau a 

patrimoniului unităţii, pentru eliminarea căilor de risipă, degradare, sustragere; 

 b) să fie exigent în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să dispună măsuri pentru 

respectarea disciplinei în muncă de către personalul din subordine şi pentru eliminarea oricărei 

alte cauze care ar putea stânjeni desfăşurarea normală a activităţii; 

 c) să fie imparţial şi corect faţă de personalul din subordine, în aprecierea acestuia şi în 

aplicarea măsurilor faţă de cei care încalcă disciplina în muncă; 

 d) să organizeze şi să efectueze controlul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi să sprijine 

subordonaţii în vederea realizării lor; 

 e) să interzică participarea la lucru a  celor care nu sunt apţi să îndeplinească sarcinile de 

serviciu, să asigure măsuri pentru înlocuirea celor care lipsesc; 

 f) să efectueze în mod permanent analize ale eficienţei activităţii şi să ia măsuri 

corespunzătoare pentru realizarea restructurărilor interne. 

 Art. 163. Salariaţii au următoarele obligaţii principale: 

 a) să-şi însuşească cunoştinţele şi deprinderile necesare îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu; 

 b) să asigure funcţionarea în deplină securitate a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor şi a 

agregatelor de la locul de muncă şi să participe la realizarea sarcinilor ce rezultă din programele 

de producţie, în condiţii de eficienţă maximă; 

 c) să execute întocmai şi la timp sarcinile ce le revin şi să contribuie prin îndeplinirea lor 

la desfăşurarea normală a activităţii;  

 d) să apere patrimoniul unităţii şi să contribuie la dezvoltarea lui, să prevină orice faptă 

care ar putea conduce la pierderi sau deteriorări de bunuri, să înlăture operativ orice situaţie ce ar 

putea constitui o sursă de pericol pentru integritatea patrimoniului; 
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 e) să cunoască şi să respecte normele şi prescripţiile tehnice specifice locurilor de muncă 

unde îşi desfăşoară activitatea cu privire la : exploatarea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, 

prevenirea şi stingerea incendiilor, calitatea lucrărilor, condiţiilor igienico-sanitare etc.; 

 f) să folosească şi să întreţină în condiţii tehnice corespunzătoare instalaţiile, aparatura, 

materialele, echipamentele şi dispozitivele de protecţia muncii şi cele de lucru precum şi cele de 

pază şi stingerea incendiilor; 

 g) să asigure încadrarea în consumurile normale de materii prime, materiale, piese de 

schimb, să înlăture în mod operativ cauzele ce conduc la depăşirea normelor de consum li să 

evite consumuri nejustificate; 

 h) să cunoască şi să aplice instrucţiunile specifice de securitatea şi sănătatea muncii, 

normele de funcţionare ale maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor şi de folosirea uneltelor, a 

materiilor prime şi a materialelor cu care lucrează; 

 i) să prevină şi să înlăture faptele sau situaţiile care ar pune în pericol securitatea 

personalului sau a bunurilor unităţii, să anunţe imediat conducătorul ierarhic despre apariţia 

oricărui eveniment deosebit; 

 j) să aducă la cunoştinţa personalului ierarhic, în mod neîntârziat apariţia unor fenomene 

deosebite, a factorilor de risc sau a oricărui accident produs; 

 k) să respecte regulile de acces la locul de muncă, să nu primească persoane străine la 

locul de muncă decât în conformitate cu reglementările în vigoare; 

 l) să ia măsuri de lichidare a avariilor şi de acordare a primului ajutor potrivit 

programelor de instruire şi a instrucţiunilor stabilite; să stea la dispoziţia unităţii în caz de avarii 

sau necesităţi urgente; 

 m) să se prezinte la cererea administraţiei în cel mai scurt timp la serviciu pentru 

înlăturarea efectelor unor situaţii deosebite (inundaţii, erupţii, avarii, explozii, incendii, 

înzăpeziri etc.) şi în astfel de situaţii să efectueze orice activitate potrivit pregătirii şi nevoilor 

unităţii, indiferent de funcţia pe care o ocupă; 

 n) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru fără aprobarea şefului 

ierarhic, să nu părăsească locul de muncă la terminarea programului decât după predarea 

schimbului unde este cazul, să anunţe în astfel de cazuri conducătorul ierarhic pentru a lua 

măsurile necesare; 

 o) să respecte graficul de lucru stabilit în cadrul programului de funcţionare al unităţii în 

care lucrează, să respecte punctele stabilite pentru accesul şi/sau ieşirea din incintă; 

 p) să se prezinte la controalele medicale periodice şi la examinările sau testările 

psihologice ori de altă natură prevăzute de reglementările legale; 

 r) să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în timpul serviciului şi să nu lucreze 

sub influenţa alcoolului; să nu fumeze, să nu folosească flacăra deschisă decât în condiţiile 

stabilite prin norme şi instrucţiuni; 

 s) să păstreze în timpul serviciului şi în afara serviciului confidenţialitatea datelor şi a 

informaţiilor care nu se fac publice şi să respecte dispoziţiile legale privind păstrarea secretului 

de serviciu; 

 ş) să cunoască şi să respecte legile, hotărârile, actele normative, regulamentele şi 

dispoziţiile legate de specificul muncii lor; salariaţii nu pot fi absolviţi de răspundere pe motivul 

că nu cunosc actele normative; 

 t) să comunice schimbarea domiciliului sau reşedinţei, în maxim 48 de ore de la 

modificarea intervenită. 

 Art. 164. (1) În cadrul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud ierarhia generală a 

funcţiilor în emiterea şi executarea dispoziţiilor este următoarea: 

a)  directorul 

b)  directorul adjunct 

c)  membrii consiliului de administraţie 

 (2) Dispoziţiile date şi măsurile luate pe linie ierarhică sunt obligatorii pentru personalul 

unităţii. 
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 Art. 165. Salariaţilor indiferent de funcţie, li se interzice: 

 a) absentarea nemotivată, întârzierea de la program sau părăsirea locului de muncă înainte 

de terminarea programului, fără aprobarea şefului ierarhic; 

 b) lăsarea fără supraveghere a instalaţiilor, utilajelor sau maşinilor pe care le deservesc; 

 c) accesul în unitate şi prezentarea la programul de lucru sub influenţa băuturilor 

alcoolice; 

 d) introducerea, comercializarea sau consumarea băuturilor alcoolice ca şi facilitarea 

săvârşirii acestor fapte în incinta unităţii; 

 e) executarea de lucrări străine de sarcinile de serviciu sau de interesele în timpul 

programului de lucru; 

 f) fumatul sau introducerea de ţigări, materiale sau produse care ar putea provoca incendii 

sau explozii, la locurile de muncă; 

 g) ieşirea din incinta unităţii în interes personal fără bilet de voie, precum şi intrarea şi 

ieşirea din unitate prin alte locuri decât cele stabilite; 

 h) organizarea sau participarea la manifestaţii pentru propagandă politică sau religioasă în 

incinta unităţii sau în timpul programului de lucru; 

 i) perturbarea programului de lucru prin întreruperea lucrului sau prin declanşarea unor 

greve înainte de epuizarea căilor prevăzute de lege pentru rezolvarea conflictelor de muncă; 

 j) orice acţiune de natură să împiedice conducerea unităţii pe durata grevei să-şi 

desfăşoare activitatea; 

 k) continuarea grevei dacă aceasta este suspendată sau declarată ilegală de organele 

competente; 

 l) pe durata grevei să distrugă bunurile unităţii sau să nu asigure funcţionarea continuă a 

instalaţiilor, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru sănătatea oamenilor ori ar putea 

cauza pagube ireparabile; 

 m) să organizeze greve pentru anularea desfacerii contractului de muncă unuia sau mai 

multor salariaţi de către conducerea unităţii, încadrarea sau schimbarea din funcţie a persoanei, 

pentru realizarea unor scopuri politice sau împotriva unei hotărâri legale prin care s-a soluţionat 

un conflict de muncă; 

 n) scoaterea din unitate a unor bunuri materiale aparţinând acesteia, fără forme legale, 

scoaterea documentelor de serviciu fără aprobarea conducerii, înstrăinarea oricăror bunuri date în 

folosinţă sau păstrate de către unitate; 

 o) copierea pentru alţii, fără aprobare de schiţe, planuri, documente ce aparţin unităţii, 

fotografierea în incintă fără respectarea prevederilor legale; 

 p) introducerea oricăror mijloace sau obiecte de uz personal sau gospodăresc în vederea 

reparării lor fără aprobare; repararea acestora în timpul programului de lucru sau în afara 

programului de lucru fără aprobări legale; 

 r) participarea sau asistarea la jocurile de noroc de orice natură în incinta unităţii; 

 s) sustragerea de la controlul efectuat de către organele care au astfel de atribuţii de 

serviciu; 

 ş) asocierea în scopuri politice sau religioase în incinta unităţii; 

 t) cearta, lovirea sau bătaia în incinta unităţii, comportarea necorespunzătoare sau 

necuviincioasă faţă de ceilalţi salariaţi (denigrarea, înjurarea, ameninţarea, gesturi obscene, 

glume de prost gust, refuzul de a colabora în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, etc.); 

 ţ) utilizarea echipamentului de protecţie şi de prevenire a incendiilor, a materialelor 

explozive sau inflamabile în alte scopuri decât cele cărora sunt destinate; 

 u) furtul sau îndemnul la furt, de orice natură, dormitul în timpul programului de lucru; 

 v) primirea de bani sau de foloase pentru activităţile prestate în cadrul atribuţiilor de 

serviciu, altele decât cele ce se cuvin în mod legal. 

 Art. 166. Fiecare salariat are dreptul: 

 a) să încheie contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, în 

condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă unic, cu respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor fundamentale ale omului, pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale; 

b) să negocieze drepturile ce-i revin prin contractul de muncă; 
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 c) să primească pentru munca depusă un salariu în bani, conform reglementărilor în 

vigoare; 

 d) să fie încadrat în funcţie conform pregătirii şi experienţei în muncă; 

 e) să beneficieze de compensări şi indexări ale salariului, conform reglementărilor legale; 

 f) să i se asigure condiţii corespunzătoare de muncă, de securitatea şi sănătatea muncii; 

 g) la concediul anual de odihnă conform legislației în vigoare; 

 h) zile libere plătite conform legislației în vigoare și a prevederilor Contractului colectiv 

de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar; 

 Art. 167.  Fiecare salariat are orice alt drept specificat în acte legislative în vigoare. 

 

CAPITOLUL XII - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

 Art. 168. Dreptul de petiţionare se poate exercita de către salariaţi prin propuneri, 

sesizări, reclamaţii şi cereri adresate conducerii unităţii și înregistrate la secretariat în registrul de 

intrări-ieșiri. 

 Art. 169. Angajatorul este obligat să examineze petiţiile adresate de salariaţi şi să le 

repartizeze spre soluţionare compartimentelor care răspund de domeniul de activitate. 

 Art. 170. (1) Examinarea şi soluţionarea petițiilor salariaţilor trebuie să se facă în cel mai 

scurt timp posibil, să fie comunicate petentului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării. 

Pentru scrisorile cu caracter deosebit, care necesită o cercetare amănunţită termenul prevăzut mai 

sus va putea fi prelungit. Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de 

maxim 5 zile, după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă aprecierea corectă a stării 

de fapt şi va purta viza conducerii unității. 

(2) După înregistrarea răspunsului în registrul general de intrări-ieşiri, acesta  va fi 

comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în următoarele modalităţi: 

- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii; 

- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în 

termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

 (3) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 

petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate. 

 Art. 171. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de 

competenţa instanţelor judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are 

domiciliul, reşedinţa, sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile  de la data comunicării 

de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate cu respectarea prevederilor 

legale. 

 

CAPITOLUL XIII - REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN 

UNITATE 

 

A. Timpul de muncă și timpul de odihnă 

Art. 172. - (1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.  

(2) Pentru personalul didactic, norma didactică de predare - învăţare-evaluare şi de 

instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este 

identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, 

potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fişa individuală a postului.  

Art. 173. (1) Programul de lucru pe perioada cursurilor este: 

- începe la ora 8 şi se sfârşeşte conform orarului pentru personalul didactic (salariatul este obligat 

să participe la acțiuni convocate de conducere și peste orarul școlar și la alte activități pentru a 

realiza cele 40 de ore/săptămână);  

- ora 8-16 pentru personalul didactic auxiliar; excepție laborantul cu program 7-15; 
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- ora 7-15  pentru portar; 

- muncitori întreținere - schimbul 1, 7-15 și schimbul 2, 13-21/(9-17 în perioada de practică a 

școlii postliceale); 

- îngrijitori curățenie 9-17. 

(2) Programul de lucru în perioada vacanțelor școlare este 8-16 pentru întreg personalul 

didactic auxiliar și nedidactic. 

 (2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 

zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica. 

(3) În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariaţii au dreptul 

de a beneficia de derogări de la programul de lucru stabilit.  

(4) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi 

modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.  

Art. 174. - (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul 

lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă 

nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.  

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe 

săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe 

o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.  

(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri 

de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea 

angajatorului.  

(4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar 

şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după 

efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber 

corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele 

suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, conform art. 36 alin. (1) lit. d) din 

contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar publicat 

în monitorul oficial al României – partea a V-a - nr. 5 din data de 26 noiembrie 2014  

(5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore 

anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar 

acordul sindicatului afiliat uneia dintre federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al 

cărui membru este salariatul.  

Art. 175. (1) Personalului didactic ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte 

din norma de predare - învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă i se aplică, 

în condiţiile legii, în mod corespunzător, prevederile art. anterior din prezentul regulament.  

(2) Personalul de conducere, de îndrumare şi control beneficiază, în condiţiile legii, de 

prevederile art. anterior din prezentul regulament.  

Art. 176. - (1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză 

de masă de 20 minute, care se include în programul de lucru.  

(2) Programul de efectuare a pauzei de masă este de la 11,20-11,40 pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic din schimbul I și de la 17,00-17,20 pentru personalul nedidactic 

din schimbul II.  

(3) Pauza de masă pentru personalul didactic – pe timpul pauzelor elevilor. 

Art. 177. Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi 

potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă.  

Art. 178. Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7 ani au dreptul 

la reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat 

şi vechimea integrală în învăţământ/muncă.  

Art. 179. (1) Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru 

consultaţii prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.  

(2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini 

durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea 
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cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral 

din fondul de salarii al angajatorului.  

(3) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au 

efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit.  

Art. 180. (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează 

nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi 

delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei 

în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţii/instituţiei - decât cu acordul lor.  

(2) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia 

să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este 

însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.  

(3) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 181. (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai 

mic de 12 ore consecutive.  

(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă 

sâmbăta şi duminica.  

(3) Sunt zile nelucrătoare:  

- zilele de repaus săptămânal;  

- 1 şi 2 ianuarie;  

- 24 ianuarie; 

- prima, a doua şi a treia zi de Paşti;  

- 1 Mai;  

- prima şi a doua zi de Rusalii;  

- Adormirea Maicii Domnului;  

- 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;  

- 1 Decembrie;  

- 25 şi 26 decembrie;  

- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate 

astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor 

culte.  

(4) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din 

salariul de bază, corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.  

(5) În situaţiile în care nu se acordă sporurile prevăzute la alin. (3) şi alin. (4), salariaţii 

beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare 

legală.  

Art. 182. (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.  

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie 

de vechimea în muncă, astfel:  

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

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

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.  

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de 

către consiliul de administraţie al unităţii, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, în 

funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar. La 

programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii 

celuilalt soţ.  

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

(4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, 

sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu 

sunt incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a 
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drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se 

efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă 

salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă. .  

(5) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se 

organizează în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile 

calendaristice.  

Art. 183. (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale 

deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:  

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  

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

puericultură (concediul paternal);  

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;  

d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau 

al altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;  

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;  

f) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;  

g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;  

h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), 

respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii).  

(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în 

perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea 

zilelor libere plătite.  

(3) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre 

părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea 

medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se 

depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie pe 

propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua 

lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.  

(4) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat 

corespunzător, în condiţiile legii.  

(5) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul 

învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu 

plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a 

putea desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora.  

Art. 184. (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii 

fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; 

aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.  

(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se 

prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la 

concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu 

poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în 

învăţământ/în muncă.  

(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin 

acordul părţilor.  

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o 

dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului 

şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea 

postului didactic/catedrei pe perioada respectivă.  

(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de 

vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a 

valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în 

baza unei declaraţii pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării 

până la momentul cererii.  
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(6) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate 

în scris de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă 

proprie. 

 (7) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai 

cu acordul sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar 

prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

 (8) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului; 

- să precizeze:   a) data de  începere a stagiului de formare profesională; 

                   b) domeniul; 

           c) durata; 

    d) denumirea instituţiei. 

 (9) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în 

întregime şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de 

absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul 

următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea modalităţii de întocmire a 

cererii prevăzute în  prezentul regulament. 

 (10) La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte 

angajatorului, dovada absolvirii cursului în discuţie. 

 Art. 185. (1) La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8  

săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia. Durata acestuia 

este de 5 zile/15 zile (în condiţiile dovedirii urmării cursului de puericultură). Pentru această 

durată, salariatul primeşte o indemnizaţie egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, 

calculată pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază. 

(2) Pe lângă concediul paternal prevăzut anterior, tatăl are dreptul la un concediu de cel 

puţin o lună din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 

şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De 

acest drept beneficiază şi mama, în situaţia în care tatăl este beneficiarul concediului pentru 

creşterea copilului.  

(3) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului.  

 

B. Salarizarea şi alte drepturi salariale 

 Art. 186.  Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi inspectoratele şcolare pot 

verifica, potrivit competenţelor, modul în care fiecare unitate a fundamentat cheltuielile de 

personal cu ocazia elaborării proiectului de buget. În cazul în care se constată erori în modul de 

fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificări, în condiţiile legii.  

Art. 187. (1) Salarizarea personalului didactic se face cu respectarea următoarelor 

principii:  

a) salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă 

sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;  

b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice, în care sunt 

incluse sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani şi 

sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul de vechime în muncă, 

compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, 

gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de 

diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar şi 

profesori pentru învăţământul primar;  

c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic beneficiază, după caz, de indemnizaţie de 

zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, sporuri pentru condiţii de 

muncă;  
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d) din veniturile proprii ale unităţii, se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o 

creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul 

pentru stabilirea altor drepturi salariale.  

(2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea următoarelor 

principii:  

a) salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care 

se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;  

b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care 

include sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul pentru 

vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru 

învăţământ special, gradaţia de merit şi sporul de stabilitate;  

c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic auxiliar beneficiază, după caz, de sporuri 

pentru condiţii de muncă;  

d) din veniturile proprii ale unităţii se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o 

creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul 

pentru stabilirea altor drepturi salariale.  

(3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii:  

a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază, la care se 

adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;  

b) salariul de bază este diferenţiat pe funcţii, grade şi trepte profesionale, între limite, 

potrivit legii, în funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse; acesta include sporul 

pentru vechime în muncă şi compensaţiile tranzitorii;  

c) pe lângă salariul de bază, personalul nedidactic beneficiază, după caz, de sporuri 

pentru condiţii de muncă;  

d) din veniturile proprii ale unităţii se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o 

creştere de până la 30% a salariilor de bază, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul 

pentru stabilirea altor drepturi salariale.  

(4) În condiţiile legii, compensaţiile tranzitorii se acordă pentru sporurile şi 

indemnizaţiile avute în plată la data de 31 decembrie 2009 şi care nu se mai regăsesc în actele 

normative privind salarizarea, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2010.  

(5) Beneficiază de toate drepturile salariale personalul didactic calificat care a prestat 

activitate didactică începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar, dar căruia, din motive 

independente de voinţa sa, nu i s-a încheiat contract individual de muncă cu această dată. În acest 

caz, decizia de numire se emite cu data de 1 septembrie a anului şcolar.  

(6) Pentru personalul din învăţământul preuniversitar salarizat prin plata cu ora sau 

cumul, calculul drepturilor salariale se face conform dispoziţiilor legale.  

Art. 188. (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar beneficiază la fiecare tranşă de 

vechime în învăţământ/grad/treaptă profesională de un spor de 3%, pentru suprasolicitare 

neuropsihică, inclus în salariul de bază.  

(2) Personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în 

învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. 

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice se obligă ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentului contract, să facă demersurile necesare pentru ca, în actul normativ de 

modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 

didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, perioadele în care personalul didactic sau didactic 

auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

prezentului contract colectiv de muncă, şi concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 

1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, după data de 12 mai 2011 (data intrării în vigoare a Legii nr. 

63/2011), precum şi perioada stagiului militar, să nu întrerupă vechimea pentru acordarea 

sporului de stabilitate.  

(3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, învăţătorii, profesorii 

pentru învăţământul preşcolar şi profesorii pentru învăţământul primar primesc o indemnizaţie de 

10% din salariul de bază. Indemnizaţia se include în salariul de bază şi devine bază de calcul 
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pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de 

bază.  

Art. 189. Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi:  

a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul 

didactic şi didactic auxiliar care are domiciliul sau reşedinţa în afara localităţii unde se află sediul 

unităţii;  

b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii;  

c) în caz de deces al unui cadru didactic, cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în 

cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale; această sumă se 

plăteşte de unitatea, la care a fost angajat salariatul decedat, prin deducere din cota de C.A.S. 

datorată casei teritoriale de pensii;  

d) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii 

anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;  

Art. 190. - Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă 

profesională/grad profesional, prin examen, conform legii.  

Art. 191. - Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze, în 

condiţiile legii, de următoarele premii:  

a) un premiu anual conform legii;  

b) o diplomă de fidelitate pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu 

menţiuni personalizate, înmânată salariaţilor care se pensionează în prezenţa colectivului din 

unitate;  

d) premiile prevăzute de art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art. 192. (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data de 10 a 

lunii în curs, pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţii. 

(2) Salariul este confidenţial, unitatea având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 

asigurarea confidenţialităţii.  

(3) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), unitatea va înmâna lunar, 

în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite şi modalitatea de 

calcul a acestora, indiferent de modul de plată.  

(4) Drepturile salariale sunt virate în conturile personale ale angajatului, la banca aleasă 

de acesta. 

(5) Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine 

persoanei desemnate de conducătorul unității, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa 

postului. 

(6) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de 

către instanţa de judecată competentă. 

(7) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 

3 zile lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri 

judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare.  

Art. 193. Neacordarea, cu vinovăţie, de către conducătorul unității a drepturilor 

reglementate de legi reprezintă abatere disciplinară.  

 

CAPITOLUL XIV- ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 

Art. 194. Fapta 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, prevederile prezentului 

regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, constituie abatere şi se sancţionează 

indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea. 

Art. 195. Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte: 

a) îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu; 

b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
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c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului, sau prin atribuţiile 

stabilite prin contract individual de muncă, în timpul orelor de program; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

f) părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea 

şefului ierarhic; 

g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale; 

h)  prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de colegi. 

i) încălcarea demnității personale a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de 

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensare, prin acţiuni de discriminare. 

j) nerespectarea disciplinei în muncă;  

k) infidelitatea faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

l) nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  

m) nerespectarea secretului de serviciu.  

Art. 196. Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de săvârşire, 

consecinţele produse, gradul de vinovăţie, au afectat în mod deosebit procesul de muncă, prin 

încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunţate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în 

concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile, prin coroborarea tuturor motivelor 

de fapt şi de drept ce au condus  la aceasta.  

Art. 197. Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului 

Regulament Intern şi ale celorlalte obligaţii legale, pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă 

de 6 luni şi pentru care vor fi sancţionaţi, în urma îndeplinirii procedurii legale cu o sancţiune 

prevăzută în  prezentul Regulament Intern. 

 Art. 198. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce 

se aplică sunt: 

a) avertismentul scris; 

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

dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

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

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz şi a indemnizaţiei de conducere  pe o 

perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

Art. 199. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 200. Lipsa de la serviciu pe o perioadă de 2 zile consecutive fără motive justificate 

duce la suspendarea contractului individual de munca și  îndepărtarea din serviciu a celui în 

cauză, pe motive disciplinare după efectuarea procedurii legale instituite în acest sens. 

 

CAPITOLUL XV - REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 201. Sancţiunea disciplinară se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii săvârşite de 

salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 

b) gradul de vinovăţie al salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art. 202. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului 

scris, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

Art. 203. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 

convocat în scris, sub semnătură sau prin poștă prin scrisoare cu confirmare de primire, la 

comisia de cercetare a presupuselor abateri disciplinare sau persoana împuternicită de către 

director să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
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(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără 

un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării 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 motivaţiilor pe care le consideră necesare. Salariatul are dreptul de a fi asistat, la 

cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

(5) Persoana abilitată va înregistra în registrul de intrări – ieşiri al unităţii actele 

prezentate în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative, 

împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate. 

(6) În cazul în care salariatul refuză a da  nota explicativă, se întocmeşte un proces verbal 

de către persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, prin care se stipulează refuzul 

acestuia de a da notă explicativă, act ce va fi anexat referatului (deciziei). 

Art. 204. (1) Angajatorul 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 săvârşirea faptei. 

(2) Decizia de sancţionare înregistrată în registrul de intrări-ieșiri se comunică salariatului 

în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, sau, în caz de 

refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

Art. 205. Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor care au fost încălcate; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care 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; 

Art. 206. Decizia poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei 

circumscripţie îşi are domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării. 

 

CAPITOLUL XVI - MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE 

SAU CONTRACTUALE 

 

A. Contractul individual de muncă 

Art. 207. În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, 

angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.  

Art. 208. Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite 

de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul 

aptitudinilor şi competenţei profesionale.  

Art. 209.  (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele minimale, în 

condiţiile legii.  

(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii 

activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.  

(3) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul 

individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite 

inspectoratului teritorial de muncă.  

(4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. 

Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de 

sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.  

Art. 210. (1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic, 

contractele individuale de muncă se încheie între unitatea de învăţământ reprezentată de director 
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şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. Pentru 

personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul individual de muncă se încheie 

între unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat.  

(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.  

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, 

afiliată la una dintre federaţiile, poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului 

individual de muncă.  

Art. 211. (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă 

nedeterminată.  

(2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate 

încheia şi pe perioadă determinată.  

(3) Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în 

condiţiile legii şi ale prezentului contract colectiv de muncă.  

(4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului superior cu alte 

specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de muncă pe 

perioadă determinată, respectiv 1 septembrie-31 august a fiecărui an şcolar sau până la 

încadrarea unui cadru didactic calificat.  

(5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului mediu cu alte 

specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă pe 

perioadă determinată, respectiv septembrie-iunie corespunzător structurii anului şcolar, la care se 

adaugă perioada concediului legal de odihnă sau până la venirea unui cadru didactic calificat.  

Art. 212. (1) Unitatea se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor, celor interesați şi 

organizaţiilor sindicale, în termen legal, posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a 

acestora.  

Art. 213. (1) Mobilitatea personalului didactic se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei. 

Art. 214. În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană 

din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului.  

Art. 215. (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată/a contractului de management, se stabileşte o perioadă de probă, după cum 

urmează:  

- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  

- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.  

(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează:  

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;  

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 

6 luni;  

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 

luni.  

(3) Pe durata perioadei de probă salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate 

obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, prezentul contract colectiv de muncă, regulamentul 

intern şi contractul individual de muncă.  

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ.  

Art. 216. Desfăşurarea activităţii didactice în regim de plată cu ora se face potrivit 

dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Încadrarea personalului didactic în regim de plată cu ora sau prin cumul de norme se face prin 

încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între unitate, reprezentată 

prin director, şi salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor 

legale în vigoare şi a prezentului contract colectiv de muncă.  
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Art. 217. Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor sunt stabilite, în condiţiile 

legii, prin prezentul contract, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii şi 

prin contractele individuale de muncă.  

Art. 218.  Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice 

tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau 

limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.  

Art. 219. (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul 

părţilor.  

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de 

muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea 

unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.  

(3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.  

(4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente:  

a) durata contractului;  

b) locul muncii;  

c) felul muncii;  

d) condiţiile de muncă;  

e) salariul;  

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.  

(5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (3) 

din Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui 

act adiţional la acesta.  

(6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, 

gradaţiile şi celelalte date prevăzute în actele normative şi/sau administrative cu caracter 

normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, fără a fi necesară o cerere a salariatului 

în acest sens.  

(7) În situaţia în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, 

actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de voinţă 

al părţilor.  

(8) În situaţia excepţională în care contractul individual de muncă este modificat 

unilateral de către angajator, actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data 

încunoştinţării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică.  

Art. 220. (1) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se 

face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi 

delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu 

acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.  

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitate poate fi transferat, în condiţiile 

legii, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta.  

Art. 221. (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres 

prevăzute de Codul muncii, de legislaţia specială, precum şi de prezentul contract colectiv de 

muncă.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării 

muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.   

(3) În situaţia suspendării contractului individual de muncă din motive imputabile 

salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din 

calitatea sa de salariat.  

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, unitatea nu poate opera 

nicio modificare a contractului individual de muncă, decât cu acordul salariatului.  

Art. 222. (1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate de 

gradul II i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul său de muncă 
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este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care 

constată redobândirea capacităţii de muncă şi, deci, încetarea calităţii de pensionar. Rezervarea 

catedrei/postului didactic încetează şi de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor 

sociale, a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.  

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului didactic auxiliar şi 

personalului nedidactic, aceştia urmând a fi reintegraţi pe funcţia/postul deţinute la data pierderii 

capacităţii de muncă sau, în caz contrar, pe un post corespunzător studiilor şi aptitudinilor 

profesionale ale acestora.  

Art. 223. (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, salariaţii 

beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii de cel puţin 75% din salariul de bază al 

locului de muncă ocupat/funcţiei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile şi indemnizaţiile 

care se includ în salariul de bază.  

(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la 

dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.  

(3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau 

total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor 

salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.  

Art. 224. (1) Contractul individual de muncă poate înceta:  

a) de drept;  

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;  

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.  

(2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din 

Codul muncii.  

Art. 225. (1) Este interzisă concedierea salariaţilor:  

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă 

naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;  

b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.  

(2) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:  

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;  

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;  

c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;  

d) pe durata concediului de maternitate;  

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, 

respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;  

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, 

în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;  

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;  

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia 

situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri 

disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat;  

i) pe durata efectuării concediului de odihnă;  

j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic.  

Art. 226. (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa 

angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost 

prevăzute asemenea interdicţii.  

(2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor este 

determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor 

economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea trebuie să fie 

efectivă, cu o cauză reală şi serioasă.  

(3) Desfăşurarea activităţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui 

motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.  
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Art. 227. (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere organizaţiei 

sindicale din care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei de 

încetare.  

(2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată 

prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o 

compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condiţiile 

art. 64 din Codul muncii.  

(3) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri 

active de combatere a şomajului şi de plăţi compensatorii, conform legii.  

(4) În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, 

angajatorul îi va asigura în limita posibilităţilor, un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu 

dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor concediaţi pentru motive care nu 

ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală de ocupare a forţei de muncă, în 

vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, 

capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicina muncii.  

(5) În vederea acordării plăţilor compensatorii prevăzute la alin. (2) şi alin. (3), 

Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, până la data de 31 martie 2015, să facă demersuri în 

vederea elaborării unui proiect de lege, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale 

prezentului contract.  

Art. 228. (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, 

cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilite prin prezentul contract colectiv de 

muncă.  

(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, 

orală şi/sau practică, se face de către o comisie numită de unitate. Din comisie va face parte şi un 

reprezentant al organizaţiei sindicale afiliate la una dintre federaţiile semnatare ale prezentului 

contract, desemnat de aceasta, al cărei membru este salariatul în cauză.  

(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile 

înainte:  

a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;  

b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.  

(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în 

cauză.  

(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea 

numai în măsura în care salariatul în cauză a urmat cursuri de formare profesională în respectiva 

materie.  

(6) Rezultatele examinării şi concluziile comisiei de evaluare privind 

corespunderea/necorespunderea profesională se consemnează într-un proces-verbal.  

(7) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător 

profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 

zile de la comunicare. Contestaţia se adresează consiliului de administraţie al unităţii şi se 

soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.  

(8) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, 

după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, 

conducătorul unităţii, după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite 

şi comunică decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru 

motive de necorespundere profesională. Decizia se motivează în fapt şi în drept, cu menţionarea 

rezultatelor evaluării, a termenului şi a instanţei la care poate fi contestată, se comunică 

salariatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii şi produce efecte de la comunicare.  

Art. 229.  (1) Salariatele/salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau 

concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani nu 

pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art. 61 lit. d) din Codul muncii, pe o perioadă 

de minim 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare.  
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(2) Durata exactă a perioadei de readaptare va fi stabilită prin contractele colective de 

muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.  

Art. 230.  (1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să 

acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz 

începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină concedierea.  

(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv 

al programului de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze 

salariul şi celelalte drepturi care li se cuvin.  

Art. 231. La încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de persoana 

salariatului, unitatea va acorda acestuia o compensaţie stabilită conform legii, în afara drepturilor 

cuvenite la zi.  

Art. 232. (1) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la 

aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor 

desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:  

a) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din 

unitate/instituţie;  

b) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe 

funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;  

c) contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de 

pensionare, în anul şcolar respectiv.  

(2) În cazul în care, la nivelul unităţii/instituţiei, există mai multe posturi de aceeaşi 

natură şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare 

obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor care le ocupă.  

(3) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele 

criterii:  

a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface 

contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi 

concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiinţare;  

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;  

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii 

văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii 

care mai au cel mult trei ani până la pensionare.  

(4) În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau 

perfecţionare profesională şi a încheiat cu unitatea/instituţia un act adiţional la contractul 

individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea acesteia o anumită 

perioadă de timp, unitatea nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-l va putea obliga la 

suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada 

nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adiţional.  

(5) Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul 

unităţii.  

Art. 233. (1) Unitatea, care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de 

la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile salariaţilor, are obligaţia 

de a încunoştinţa în scris organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului 

contract colectiv de muncă despre aceasta şi de a face publică măsura, prin publicare în presă şi 

la sediul unităţii/instituţiei. De asemenea, unitatea/instituţia are obligaţia de a transmite 

salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi 

locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, în aceleaşi condiţii existente anterior concedierii, 

fără concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea 

acestor posturi vacante.  

(2) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data 

comunicării prevăzute la alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la 

locul de muncă oferit.  



 

Pagină 40 din 56 

 

(3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (1) nu îşi 

manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă 

oferit, unitatea/instituţia poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.  

(4) Unitatea este obligată să încunoştinţeze în scris personalul didactic care a fost 

transferat în etapa de restrângere de activitate, în situaţia în care, la data începerii anului şcolar, 

se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă 

din catedra respectivă. Directorul unităţii/instituţiei are obligaţia să comunice în scris cadrului 

didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile/catedrele eliberate se 

ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului.  

Art. 234. (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de 

conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar 

potrivit dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.  

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul 

muncii.  

(3) Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplinară prealabilă şi etapele 

care trebuie parcurse se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul 

unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, cu respectarea dreptului salariatului de a fi 

informat cu privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se 

apăra.  

Art. 235. (1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituţia 

despre această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă 

încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariaţii cu 

funcţii de execuţie şi, respectiv, 20 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de 

conducere.  

(2) În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul 

de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.  

(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea/instituţia nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de 

muncă.  

Art. 236. (1) Odată cu încadrarea în unitate, fiecare salariat este obligat să respecte 

programul de lucru stabilit pentru fiecare loc de muncă; durata normală a programului de lucru 

este de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. 

Art. 237. Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru stabilit, 

iar administraţia poate aproba astfel de cerere, în funcţie de posibilităţi. 

Art. 238. Concediile de odihnă se programează în funcţie de necesităţile unităţii şi de 

dorinţele salariaţilor. În funcţie de opţiunea salariatului şi de posibilităţile unităţii, concediul de 

odihnă se poate programa şi se poate efectua în tranşe; una din acestea va fi de cel puţin 15 zile 

din numărul de zile de concediu/an la care are dreptul salariatul. 

Art. 239. Dacă interesele reale ale unităţii o cer, salariaţii aflaţi în concediu de odihnă vor 

fi rechemaţi, urmând ca diferenţa de concediu neefectuată să  fie reprogramată conform dorinţei 

salariatului. 

Art. 240.  (1) Prezenţa la serviciu se evidenţiază prin condica de prezenţă, pe locuri de 

muncă. 

(2) Personalul administrativ semnează condica de prezenţă, zilnic înainte de începerea 

programului şi la terminarea acestuia 

 

B. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

Art. 241. (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare.   

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea 

periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.   
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Art. 242. Evaluarea personalului nedidactic se face pe an calendaristic conform 

prevederilor legale, în baza fişei postului. Evaluarea se realizează de director și este supusă 

aprobării în prima ședință a consiliului de administrație din luna ianuarie a anului următor 

evaluării.    

 

CAPITOLUL XVII- DISPOZIŢII FINALE 

Art. 243. Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:  

1. Semn distinctiv elevi – brățara; 

2. Registrul de evidență al persoanelor străine;  

3. Model de ecuson pentru vizitator; 

4. Contract educațional; 

5. Sancțiuni elevi pentru diferite abateri; 

6. Model ecuson elev de serviciu în școală; 

7. Caiet notare elevi fără semn distinctiv. 

Art. 244. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 

de administraţie al Colegiului Național „Titu Maiorescu”.  

(2) Prin derogare de la alin (1) a prezentului articol, semnul distinctiv, serviciul în scoală 

al elevilor și contractul educațional vor intra în vigoare în anul școlar 2015-2016. 

(3) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. 

Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu 

număr de înregistrare la secretariatul liceului. 

Art. 245. La data intrării în vigoare a prezentului regulament intern, se abrogă 

Regulamentul intern, aprobat prin decizia directorului  nr. 9 din 04.05.2012.  

Art. 246. (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi 

angajaţii Colegiului Național „Titu Maiorescu”, pentru părinţii/tutorii/reprezentanții legali ai 

elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu Colegiului 

Național „Titu Maiorescu”.  

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi 

personalului liceului în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de 

administraţie al Colegiului Național „Titu Maiorescu”. 

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt 

nule. 

Art. 247. Regulamentul intern se modifică şi se completează de drept când schimbările 

intervenite în legislaţie o cer, salariaţii fiind informaţi în acest sens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagină 42 din 56 

 

ANEXA NR. 1 – SEMN DISTINCTIV ELEVI – brățara cu sigla colegiului 

 

 

Brățara este din material textil de culoare-albastru 

 

 
 

 

                                                CNTM 
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ANEXA NR. 2 – REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL PERSOANELOR STRĂINE 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

vizitatorului 

Legitimat cu BI/CI 

număr şi serie 

Motivul vizitei Data Ora intrării în 

liceu 

Ora părăsirii 

liceului 

Observaţii 
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ANEXA NR. 3 – ECUSON VIZITATOR  

 

 

 

Ecusonul va conține parafa directorului, semnătura acestuia și ștampila unității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” 

AIUD 

 

VIZITATOR 
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ANEXA NR. 4 – CONTRACT EDUCAȚIONAL 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,TITU MAIORESCU” 
515200,  STR. ECATERINA VARGA, NR. 10 

AIUD, ALBA 
TEL/FAX 0258/861946 

TEL 0372/913000, FAX 0372/878415  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. , ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată,   

     Se încheie prezentul:   

 

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

 

 

I. Părţile semnatare 

1. Colegiul Naţional ,,Titu Maiorescu”, cu sediul în Aiud, str. E. Varga, nr. 10, tel./fax 

0258 861946, reprezentat prin director, doamna/domnul _____________________________ 

2. Beneficiarul indirect, domnul/doamna _____________________________________ 

părinte/tutore/reprezentant legal al elevului, cu domiciliul _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Beneficiarul direct al educației, _________________________________________ 

elev în clasa a _____ -a ___________ 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 

prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei.   

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi în Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.   

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:   

1. Unitatea de învăţământ se obligă:   

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;   

b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de 

personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;   

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în 

limita prevederilor legale în vigoare;   

e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;   

f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
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copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

elevului/copilului;   

g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii 

şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;   

h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;   

 i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 

agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii;   

j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.   

k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune 

în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi 

prozelitismul religios   

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are 

următoarele obligaţii:   

a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua 

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;   

b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul 

legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui 

climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi 

elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ;   

c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să 

ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ 

profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

copilului/elevului;   

d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;   

e) să respecte prevederile regulamentului intern al unităţii de învăţământ;   

h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a 

personalului unităţii de învăţământ.   

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:   

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;   

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de 

stat, particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă;   

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea 

de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă 

redusă;   

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât 

şi în afara ei;   

 e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile 

de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie a mediului;   

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educaţional etc.;   

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 

mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de 

învăţământ etc.);   
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h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa;   

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;   

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;   

k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;   

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;   

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică 

a acestora;   

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;   

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte.   

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învăţământ.   

VI. Alte clauze:  

a) Părţile contractante se obligă să nu întreprindă acţiuni care să determine încălcarea 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentului intern şi a reglementărilor legale 

referitoare la drepturile copilului. 

b) Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau în Consiliul de 

administrație . 

c) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor 

legale şi la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar. 

d) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din 

cadrul unităţii de învăţământ, răspund disciplinar, pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin 

potrivit prezentului acord şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează 

interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. 

d) Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind 

asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă între 100-1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunității. 

e) Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract, atrage după natura 

abaterilor săvârşite de acesta, punerea lui în discuţia consiliului profesorilor clasei şi a 

consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi în Regulamentul Intern. 

f) Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

1. în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un 

nou acord cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

2. în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

3. în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

4. în situaţia încetării calităţii de elev; 

5. alte cazuri prevăzute de lege. 
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Prezentul acord conţinând ____ pagini s-a încheiat azi, _______________, în două 

exemplare, în original, unul pentru unitatea şcolară iar altul pentru părinte şi elev (beneficiar 

indirect şi beneficiar direct). 

 

 

 

Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud,       Beneficiar indirect*,               Beneficiar direct, 

Director, prof. __________                                                              (elevul, în vârstă de cel  

                                                                                                   puţin 14 ani) 

  

 

 

 

 

* Părintele/tutorele/susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi 

liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal.   
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ANEXA NR. 5 - SANCȚIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE 

ABATERI 

 

Nr. 

crt. 
Abatere 

Sancţiune la prima 

abatere 

Sancţiuni la 

abateri 

repetate 

Observaţii 

 

1. 

 

Lipsa semnului 

distinctiv 

Observaţie individuală  Mustrare scrisă; 

scăderea notei la 

purtare cu 

1punct la 3 

abateri/semestru 

Pentru 3 abateri repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

2. 

 

Insulte şi 

agresivitate în 

limbaj faţă de 

colegi  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 1 punct  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 2 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică  

 

3. 

 

Insulte şi 

agresivitate în 

limbaj faţă de 

personalul liceului  

Eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 2-3 

zile și scăderea notei 

la purtare cu 1-3 

puncte  

Mutare 

disciplinară în 

altă unitate 

şcolară și 

scăderea notei la 

purtare cu 4 

puncte  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

 

4. 

 

Violenţă fizică la 

adresa colegilor în 

incinta liceului  

Eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 

zile și  

scăderea notei la 

purtare cu 1-3 puncte 

 

 

 

Mutare 

disciplinară în 

altă unitate 

şcolară și 

scăderea notei la 

purtare cu 5 

puncte 

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică; 

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile 

 

5. 

 

Violenţă fizică la 

adresa personalului 

liceului  

Mutare disciplinara în 

altă unitate şcolară și 

scăderea notei la 

purtare cu 2-5 puncte  

 Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile 

 

6. 

 

Instigarea la 

violenţă împotriva 

colegilor  

Mustrare scrisă; 

scăderea notei la 

purtare cu 1-2 puncte  

Mustrare scrisă 

și scăderea notei 

la purtare cu 4 

puncte  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

7. 

 

Instigarea la 

violenţă împotriva 

personalului 

liceului  

Mustrare scrisă și 

scăderea notei la 

purtare cu 1-3 puncte  

Mutare 

disciplinară în 

altă unitate 

şcolară și 

scăderea notei la 

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 
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purtare cu 5 

puncte  

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

 

8. 

 

Tăinuirea 

adevărului şi 

complicitate în 

cazul unor abateri  

Mustrare scrisă și 

scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte  

Mustrare scrisă 

și scăderea notei 

la purtare cu 3 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

9. 

 

Ţinute 

provocatoare, 

accesorii în exces, 

piercinguri mari  şi 

cercei în nară sau 

în buză  

Observaţie individuală  Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 1 

punct  

Începând cu a treia 

abatere scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte  

 

10. 

 

Refuzul de a 

prezenta carnetul 

de elev pentru 

consemnarea 

notelor  

Observaţie individuală  Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 1 

punct  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

11. 

 

Deteriorarea sau 

pierderea 

manualelor şcolare 

primite  

Înlocuirea lor cu alte 

manuale noi  

  

 

12. 

 

Deteriorarea sau 

pierderea 

manualelor cărţilor 

sau a altor 

materiale 

împrumutate de la 

biblioteca şcolii  

Înlocuirea lor cu altele 

noi sau contravaloarea 

lor x 5 la preţul pieţei  

  

 

13. 

 

Nerespectarea 

normelor şi 

instrucţiunilor de 

utilizare a 

laboratoarelor  

Mustrare scrisă și 

scăderea notei la 

purtare cu 1-2 puncte  

Mustrare scrisă 

și scăderea notei 

la purtare cu 2-4 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

14. 

 

Refuzul efectuării 

serviciului în 

şcoală și în clasă 

Observaţie individuală  Mustrare scrisă 

cu scăderea 

notei la purtare 

cu 1 punct  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

15. 

 

Neîndeplinirea 

atribuţiilor şi 

îndatoririlor în 

calitate de elev de 

serviciu în şcoală 

sau în clasă  

Observaţie individuală  Mustrare scrisă 

cu scăderea 

notei la purtare 

cu 1 punct 

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

16. 

Distrugerea cu 

intenţie a 

documentelor 

şcolare: cataloage, 

foi matricole, 

carnete de elev, 

documente din 

portofoliul 

Propunere înaintată 

ministerului de 

exmatriculare din 

toate unităţile de 

învăţământ și scăderea 

notei la purtare cu 2-6 

puncte 

Anunţarea 

organelor de 

ordine;  

Se recomandă 

consiliere 

psihopedagogică

;  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 
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educaţional  la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile 

 

17. 

 

Deteriorarea sau 

distrugerea 

mobilierului şi 

bunurilor din 

patrimoniul liceului  

Mustrare scrisă, 

eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 

zile; scăderea notei la 

purtare cu 2-6 puncte; 

plata și reparația 

distrugerilor de către 

părinţi  

 Fiecare tip de sancţiune 

se aplică în funcţie de 

distrugerile provocate;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică  

 

18. 

 

Introducerea şi 

difuzarea în liceu 

de materiale care, 

prin conţinutul lor, 

atentează la 

independenţa, 

suveranitatea şi 

integritatea 

naţională a ţării, 

care cultivă 

violenţa şi 

intoleranţa sau care 

au caracter obscen 

sau pornografic  

Observaţie 

individuală, mustrare 

scrisă, scăderea notei 

la purtare cu 1-2 

puncte  

Scăderea notei 

la purtare cu 2-4 

puncte  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile 

 

19. 

 

Organizarea şi 

participarea la 

acţiuni de protest 

care afectează 

activitatea de 

învăţământ sau 

participarea la 

programul şcolar  

Mustrare scrisă și 

scăderea notei la 

purtare cu 2-3 puncte  

Eliminare de la 

cursuri pe o 

perioadă de 3-5 

zile si scăderea 

notei la purtare 

cu 4 puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

 

20. 

 

Deţinerea, 

consumul sau 

comercializarea 

drogurilor şi 

substanţelor 

etnobotanice în 

incinta unităţii 

şcolare  

Propunere înaintată 

ministerului de 

exmatriculare din 

toate unităţile de 

învăţământ si scăderea 

notei la purtare cu 3-7 

puncte  

 Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea  

este înlocuită cu 

eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 zile  

 

21. 

 

Deţinerea, 

consumul sau 

comercializarea 

băuturilor alcoolice 

în incinta unităţii 

şcolare  

Eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 

zile; scăderea notei la 

purtare cu 2-4 puncte  

Exmatriculare 

cu drept de 

reînscriere în 

anul următor în 

altă unitate 

şcolară; 

scăderea notei la 

purtare cu 4-6 

puncte  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  
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22. 

 

Pătrunderea în 

incinta școlii sub 

influenta băuturilor 

alcoolice , a 

substanțelor 

etnobotanice sau a 

drogurilor  

Mustrare scrisă 

însoțită de scăderea 

notei la purtare cu 1-3 

puncte  

Exmatriculare 

cu drept de 

reînscriere în 

anul următor în 

altă unitate 

şcolară; 

scăderea notei la 

purtare cu 4-6 

puncte  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

 

23. 

 

Fumatul în incinta 

liceului este 

interzis  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 2 

punct  

Începând cu a treia 

abatere scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte  

 

24. 

 

Utilizarea 

telefonului mobil în 

timpul orelor de 

curs fără aprobarea 

profesorului 

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 1 punct  

Mustrare 

scrisă,scăderea 

notei la purtare 

cu 2 puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată 

 

25. 

 

Introducerea sau 

deţinerea armelor 

albe sau de foc şi 

muniţie în incinta 

şcolii  

Exmatriculare si 

scăderea notei la 

purtare cu 4-8 puncte  

 Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

 

26. 

 

Utilizarea armelor 

albe sau de foc şi 

muniţie în incinta 

şcolii  

Propunere înaintată 

ministerului de 

exmatriculare din 

toate unităţile de 

învăţământ si scăderea 

notei la purtare cu 4-9 

puncte  

 Fiecare tip de sancţiune 

se aplică în funcţie de 

gravitatea abaterii;  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

 

27. 

 

Introducerea şi 

deţinerea 

petardelor şi 

pocnitorilor în 

incinta liceului  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 3 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se  aplică de 

fiecare dată  

 

 

28. 

 

Utilizarea 

petardelor şi 

pocnitorilor în 

incinta liceului  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 4  

Eliminare de la 

cursuri pe o 

perioadă de 3-5 

zile si scăderea 

notei la purtare 

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  
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cu 6 puncte  

 

29. 

 

Fotografiatul sau 

filmatul în timpul 

programului şcolar 

(orele de curs şi 

pauze) fără acordul 

cadrului didactic  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 5 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

29. 

Fotografiatul şi 

filmatul în incinta 

liceului fără 

aprobarea 

conducerii scolii  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 5 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

30. 

Postarea pe Internet 

a fotografiilor, 

filmelor etc. fără 

aprobarea 

conducerii scolii  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 6 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

31. 

Lansarea de 

anunţuri false cu 

privire la 

amplasarea unor 

materiale 

explozibile în 

perimetrul liceului  

Eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 

zile si scăderea notei 

la purtare cu 4-5 

puncte  

Exmatriculare; 

scăderea notei la 

purtare cu 7-8 

puncte  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

32. 

Introducerea în 

incinta liceului a 

persoanelor străine, 

care pot tulbura 

activitatea liceului  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 2-4 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 4 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată  

33. 

Aruncarea cu 

obiecte, apă, 

alimente (lapte,  

cornuri) sau bulgări 

de zăpadă pe 

fereastră în curtea 

liceului sau în 

stradă  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la  

purtare cu 2-4 puncte  

Mustrare scrisă; 

scăderea notei la  

purtare cu 4 

puncte  

Pentru abaterile repetate  

sancţiunea se aplică  

34. 

Aruncarea hârtiilor, 

a resturilor 

alimentare, sau a 

diverselor obiecte 

în sala de clasă, pe 

holuri, în grupurile 

sanitare şi în curtea 

liceului  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 1 punct  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 2 

puncte  
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35. 

Furtul obiectelor 

din patrimoniul 

liceului, a banilor şi 

a obiectelor care 

aparţin elevilor sau 

personalului 

liceului  

Scăderea notei la 

purtare cu 5 puncte  

Exmatriculare; 

scăderea notei la 

purtare cu 7 

puncte  

Anunţarea organelor de 

ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

36. 

Folosirea de scutiri 

medicale false 

pentru motivarea 

absenţelor  

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte  

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 4 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată;  

Anunţarea organelor de 

ordine  

38. 

Incidente petrecute 

în afara incintei 

liceului în timpul 

activităților 

organizate de 

școală: injurii, 

violenţă, instigare 

la violenţă, furt, 

distrugere de 

bunuri, deţinerea şi 

consumul de  

droguri, substanţe 

etnobotanice, 

băuturi alcoolice, 

etc.  

In funcție de 

gravitatea abaterii: 

mustrare scrisă; 

eliminare de la cursuri 

pe o perioadă de 3-5 

zile;  

exmatriculare și 

scăderea notei la 

purtare cu 2-8 puncte  

 Fiecare tip de sancţiune 

se aplică în funcţie de 

gravitatea abaterii;  

Anunţarea  

organelor de ordine;  

Se recomandă consiliere 

psihopedagogică;  

Pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu 

exmatricularea este 

înlocuită cu eliminare de 

la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile  

39. 

Prezența în timpul 

programului școlar 

în unități de 

alimentație publică 

(baruri) 

Mustrare scrisă si 

scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

Mustrare scrisă 

si scăderea notei 

la purtare cu 2 

puncte  

Pentru abaterile repetate 

sancţiunea se aplică de 

fiecare dată;  
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ANEXA NR. 6 - MODEL ECUSON ELEV/PROFESOR DE SERVICIU ÎN ȘCOALĂ 

 

Ecusoanele vor conține parafa directorului, semnătura acestuia și ștampila unității 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” 

AIUD 

 

ELEV DE SERVICIU 

 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” 

AIUD 

 

PROFESOR DE SERVICIU 
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ANEXA NR. 7 - CAIET NOTARE ELEVI FĂRĂ SEMN DISTINCTIV 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele elevului Clasa Data 

Semnătura elev/ 

observații 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


