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TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE   

 
Capitolul 1 

Cadrul de reglementare   
 

   Art. 1. -   (1) Prezentul Regulament  intern, denumit în continuare RI1 a fost elaborat în temeiul: 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMEC nr. 5447/2020, reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic de 
Servicii "Sfântul Apostol Andrei " Ploiești (LTSAA)2, unitate de învăţământ preuniversitar. 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea 53/2003, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate 8347/20.02.2017  

   (2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, ale propriului regulament de intern.   
   Art. 2. -   (1) În baza  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învațamânt 
preuniversitar, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează 
drepturile şi obligaţiile personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de 
muncă aplicabile, LTSAA și-a elaborat propriul Regulament Intern. (numit în continuare,RI)   
   (2) ROI al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 242 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completarile ulterioare și în contractele colective de 
muncă aplicabile, și se aprobă prin hotarâre a Consiliului de administrație, după consultarea 
organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 
de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ.   
   (3) RI - ul  unităţii de învăţământ – LTSAA, a fost elaborat de către un colectiv de lucru, aprobat în 
Consiliul de Administrație din data de 09.09.2018, coordonat de prof. Pana Magdalena – director și  
numit prin decizia nr. 7/23.01.2018. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de 
administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.  
   (4) Proiectul RI se supune, spre avizare, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor  şi în 
consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.   
   (5) RI al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, 
de către consiliul de administraţie.   
   (6) După aprobare, RI al unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii, pentru 
aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ. Personalul unităţii de învăţământ îşi va 
asuma, prin semnătură, faptul că a fost informat referitor la prevederile RI.  
   (7) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce 
efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 
   (8) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită 
de angajator. 
   (9) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului. 
  (10) Respectarea RI al unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea RI al unităţii de 
învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.   
   (11) RI al unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul 
fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către 

 
1 Regulement Intern 
2 Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei " 

act:255574%2056618984
act:255574%200
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organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi 
aprobare prevăzute în prezentul Regulament.      
 

Capitolul 2 
Regulamentul intern 

 
 Art. 3. - Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: 
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnităţii; 
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 
Art. 4. - (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile 
regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a 
modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin.(11). 

 
Capitolul 3 

Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar   
 
   Art. 5. -   (1) LTSAA se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor stabilite în conformitate cu 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   (2) Conducerea LTSAA îsi fundamenteaza deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea 
parintilor la viata scolii, respectând dreptul la opinie al elevului si asigurând transparenta deciziilor si a 
rezultatelor, printr-o comunicare periodica, adecvata a acestora, în conformitate cu Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   Art. 6. -   LTSAA se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau 
religioase, în incinta unității fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă 
de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol 
sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

act:139852%200
act:139852%200
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TITLUL II 
ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

 
Capitolul 1 

Reţeaua şcolară   
 
   Art. 7. -   LTSAA este autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditată și face parte din reţeaua şcolară 
naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.   
   Art. 8. -  (1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare.   
   (2) LTSAA are personalitate juridică (PJ) și următoarele elemente definitorii:   
   a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene 
(după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi respectă prevederile legislaţiei în 
vigoare;   
   b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere 
(sediu, dotări corespunzătoare, adresă);   
   c) cod de identitate fiscală (CIF);   
   d) cont în Trezoreria Statului;   
   e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă 
a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat.   
   (3) LTSAA are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în 
limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.    
   Art. 9. -   (1) Inspectoratul Școlar Județean Prahova stabilește, pentru LTSAA, după consultarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile şcolare care aparțin unităţii de învăţământ.   
   (2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în proximitatea unităţii de 
învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul preşcolar, 
primar şi gimnazial.   
   (3) LTSAA este obligată să şcolarizeze în învăţământul primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita 
planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ 
respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal.   
   (4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă 
unitate şcolară cu clase de învăţământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este 
arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului 
legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită 
înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din 
circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare 
se face conform metodologiei specifice, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.   
   (5) LTSAA, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, 
are obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta 
corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar (preşcolar şi primar).   
 

Capitolul 2 
Organizarea programului şcolar   

 
   Art. 10. -   (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor.   
   (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 
sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   
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   (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situații excepționale, 
cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.  
(3.1) Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, 
preșcolarilor și elevilor în unitățile și instituțiile de învățământ se pot suspenda în perioada 
stabilită, prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin ordin 
comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății. 
   (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:   
   a) la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum și 

la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general/al municipiului București, 

respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației și 

Cercetării; 

   b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar 
general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale;   
   c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale.   
   (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 
până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.   
(6) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de alertă, ministrul educației și 

cercetării stabilește măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional. 

(7) Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administrație al unității de învățământ, 

consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București sau 

ministrul educației și cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului 

didactic prin activități-suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activități on-line. 

   Art. 11. -   (1) La LTSAA, cursurile se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă. 
   (2) Forma de învăţământ cu frecvenţă poate fi organizată în program de zi sau seral.   
   (3) Învăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă. Deoarece la LTSAA funcționează 
două schimburi, programul este stabilit de Consiliul de administraţie al unităţii.   
   (4) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a, nu vor începe înainte de ora 
8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.   
   (5) La clasele din învăţământul primar ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute 
învăţătorii organizează activităţi de tip recreativ.   
   (6) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal ora de 
curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.   
   (7) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 
modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie al 
LTSAA, cu informarea inspectoratului şcolar.      
 

 
 

Capitolul 3 
Formaţiunile de studiu   

 
   Art. 12. -   (1) În LTSAA, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, 
la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.   
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   (2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 
administraţie al LTSAA, se pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul 
maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul 
de administraţie al LTSAA are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.    
(3) În situaţii temeinic motivate, dacă numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire 
profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă 
specializare/calificare.   
 (4) Clasele mentionate la alin. (3) se organizeaza pentru profiluri/domenii de 
pregatire/specializari/calificari la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de 
administratie al unitatii de învatamânt, cu avizul inspectoratului scolar si aprobarea Ministerului 
Educatiei Nationale.  La aceste clase, disciplinele comune se studiază cu toată clasa iar la 
disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfasoara pe grupe.  
   Art. 13. -   (1) Pentru fiecare elev cu dizabilităţi grave/profunde/severe/asociate orientaţi de către 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 
3 (trei) elevi.   
   Art. 14. -   (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal şi profesional, se asigură continuitatea 
studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.   
   (2) Conducerea LTSAA va alcătui formaţiunile de studiu astfel încât elevii din aceeaşi clasă să 
studieze aceleaşi limbi străine.   
   (3) Dacă alcatuirea formatiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea conditiilor mentionate la 
alin. (2), conducerea unitatii de învatamânt vor asigura în orar o plaja care sa permita cuplarea mai 
multor clase la studiul limbilor moderne.   
   (4) În situaţii bine specificate, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, directorul poate efectua 
modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar 
prin schimbarea lor.   
   (5) În cazurile mentionate la alin. (4), conducerea unitatii de învatamânt este obligata sa asigure un 
program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba moderna respectiva sau nu se afla la acelasi nivel 
de studiu cu restul elevilor din clasa/grupa.   
 
 

TITLUL III 
MANAGEMENTUL UNITĂŢIi DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

 
Capitolul 1 

Dispoziţii generale   
 
   Art. 15. -   (1) Managementul LTSAA este asigurat în conformitate cu prevederile legale.   
   (2) LTSAA este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de director  adjunct.   
   (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizaţiilor 
sindicale afiliate federațiilor sindicalle reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar, care au membrii în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, 
consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociației reprezentative ale elevilor – acolo unde este 
cazul,  autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici 
implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii 
practice a elevilor.    
   Art. 16. -   Consultanţa şi asistenţa juridică pentru LTSAA se asigură, la cererea directorului, de către 
Inspectoratul Școlar Prahova, prin consilierul juridic.   
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Capitolul 2 
Consiliul de administraţie   

 
   Art. 17. -   (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al LTSAA.   
   (2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin 
OMEN 4619/2014, Ordinului MECS nr. 4621/2015, Ordinul OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 și 
OMEC nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor in 
consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar din Romania 
   (3) Directorul LTSAA este preşedintele consiliului de administraţie.  
   (4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ NU pot fi desemnate ca membrii 
reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția 
situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, nu 
pot desemna alți reprezentanță. 
   Art. 18. -   (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 
învăţământ, cu statut de observatori.   
   (2) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 
învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, 
observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, 
comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor 
extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră 
îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.   
   (3) La şedinţele consiliului de administraţie preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a 
convoca reprezentantul elevilor, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant 
în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
.     Art. 18.1 -  Consiliul de administrație va elabora și va aproba o procedură proprie, prin care 
stabilește modalitățile de desfășurare a activităților de desfășurare a activității școlare, propriul circuit de 
intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în 
care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, asigurându-se că: 
a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor 
va fi evaluată starea se sănătate, de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe 
întreaga durată a desfășurării activităților; 
b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome 
sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de 
învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie; 
c) participarea elevilor la activități va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele 
de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora; 
d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse 
educaționale de către unitatea de învățământ; 
e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine 
delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; 
f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de 
clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire; 
g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe 
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 
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h) se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, 
scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, 
apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ 
candidați; 
i) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire 
la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 
j) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt 
stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 
k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi 
reîncărcate ori de câte ori este necesar; 
l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata 
activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun; 
m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 
dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la 
finalizarea programului; 
n) durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va fi stabilită de consiliul de administrație 
o) între cele două schimburi, va fi prevăzut un interval pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe 
biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră; 
p) în perioada desfășurării activităților, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii 
de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; 
q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 
r) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în 
unitatea de învățământ; 
s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu; 
t) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță 
între elevi/ candidați, pe rânduri și între rânduri, de 1 m unul față de altul; 
u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea 
grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și 
intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură 
supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat; 
v) pe tot parcursul derulării activităților se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase 
(distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista 
de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 
 
 

 
 
 
 

Capitolul 3 
Directorul   

 
   Art. 19. -   (1) Directorul exercită conducerea executivă a LTSAA, în conformitate cu atribuţiile 
conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu 
prevederile prezentului regulament.   
   (2 Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice 
titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru 
ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
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   (3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după 
promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul 
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu 
preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special.  
   (4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general  
   (5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte 
sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.   
   (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 
membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a 
primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar.În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului 
unităţii de învăţământ. 
   (7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea 
interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 
de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului 
şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea 
consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 
   Art. 20. -  (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are atribuţiile prevăzute  
la art. 20, alin (1) din ROF;    
   (2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite,  directorul are atribuţiile prevăzute  la art. 20, 
alin (2) din ROF;   
   (3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are atribuţiile prevăzute  la art. 20 , alin (3) din 
ROF; 
   (4) Alte atribuţii ale directorului sunt prevăzute la art. 20, alin (4) din ROF;     
   (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum 
şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă 
aplicabile.   
   (6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ 
şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
legale.   
   (7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 
didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 
În situații excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega 
atribuțiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de adminstrație, 
desemnat anterior pentru astfel de situații de către acesta, preia atribuțiile directorului. 
   Art. 21. -   În exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite în conformitate cu prevederile Art. 
20, din ROF, directorul emite decizii si note de serviciu.  
  

Capitolul 4 
Directorul adjunct   

 
   Art. 22. -   (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat directorul adjuncţ aflat în subordinea sa 
directă.   
 (2) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management 
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educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
   (3) Directorul adjunct al LTSAA poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această 
ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului 
se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 
directorului adjunct al unităţii de învăţământ.   
   Art. 23. -   (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 
educaţional încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa 
postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe 
perioade determinate.   
   (2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.   
   Art. 24. -   (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct al LTSAA se aprobă de 
către directorul LTSAA.   
   (2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, 
conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, 
judeţean sau naţional.   
 

 
 
 

Capitolul 5 
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 
   Art. 25. -   (1) Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea LTSAA 
elaborează documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente de evidenţă. 
   Art. 26. -   (1) Documentele de diagnoză ale LTSAA sunt: 
a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 
c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 
(2) Conducerea LTSAA poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de 
interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale. 
Art. 27.- (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 
adjunct. 
(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 
propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor. 
(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa 
Consiliului profesoral. 
Art. 28.- Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de 
învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către 
comitetul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente 
care conţin informaţii de interes public. 
Art. 29.- Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului 
comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 
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Art. 30. — (1) Documentele de prognoză ale LTSAA, realizate pe baza documentelor de diagnoză ale 
perioadei anterioare, sunt: 
a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul 
profesional şi tehnic (PAS); 
b) planul operaţional al unităţii; 
c) planul managerial (pe an şcolar); 
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
(2) Directorul LTSAA poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 
managementului unităţii de învăţământ. 
(3)  Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al 
părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de 
interes public. 
Art. 31. — (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi 
se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani, se 
dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de 
administraţie. 
(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru LTSAA corelează oferta educaţională şi de formare 
profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judeţean şi regional. 
(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) al LTSAA se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către 
Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, se dezbate şi se avizează de 
către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 
Art. 32. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de 
către director pentru o perioadă de un an şcolar. 
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la 
specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada 
anului şcolar respectiv, se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 
consiliul de administraţie. 
(3) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 
planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 
Art. 33. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru 
un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul 
operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de 
administraţie. 
Art. 34. — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea 
şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 
activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, 
acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 
Art. 35. — Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
a) statul de funcţii; 
b) organigrama unităţii de învăţământ; 
c) schema orară a unităţii de învăţământ; 
d) planul de şcolarizare; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 
 

Capitolul 6 
Drepturile și obilgațiile LTSAA 

 
Art.36.- LTSAA, din postura sa de angajator, are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi regulile de funcţionare a unităţii; 
b) să stabilească schema de personal a unităţii; 
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c) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi a 
contractului individual de muncă; 
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
e) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către salariaţi a sarcinilor de serviciu; 
f) să decidă în privinţa creării de posibilităţi de accedere a personalului la încadrări superioare în cadrul 
unităţii, ţinând seamă de costurile incumbate, de posibilităţile financiare şi de interesele de moment şi 
de perspectivă ale acesteia; 
g) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hărţuire şi/sau 
calomnie instituţională şi personală şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii sau altor 
reglementări ale LTSAA, după caz. 
Art. 37.- (1) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege; 
d) să creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesională, de formare profesională 
continuă; 
e) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
informaţiilor clasificate, dacă şi unde este cazul; 
f) să se consulte cu sindicatul, în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 
interesele acestora; 
g) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 
i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului, 
respectiv, dacă este cazul, retribuţia/veniturile obţinute de salariat; 
j) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
k) să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventive şi 
corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi/sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, 
reaua-credinţă. 
l) să stabilescă condiţiile de acces în şcoală pentru personalului unităţii, elevi şi vizitatori, acestea fiind 
incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.   
   (2) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor si a Consiliului reprezentativ al 
elevilor, Consiliul profesoral de la LTSAA stabileste pentru elevi cel putin un semn distinctiv, 
cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 
privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   (3) Semnele distinctive prevazute la alin. (2) vor fi comunicate Directiei Generale de Politie a 
Inspectoratului de politie judetean si Inspectoratului de jandarmi judetean.   

 
 

TITLUL IV  
PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

 
Capitolul 1 

Dispoziţii generale   
 
   Art. 38. -   (1) La LTSAA, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de 
predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.   

act:107084%200
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   (2) Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din LTSAA se face prin concurs/examen, 
conform normelor specifice.   
   (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în LTSAA se realizează 
prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său 
legal.   
   Art. 39. -   (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul 
sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.   
   (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute 
pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.       
Art. 40.- Personalul  LTSAA are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractului / 
convenţiei / acordului de muncă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g) dreptul la formare şi perfecţionare profesională; 
h) dreptul la informare şi consultare; 
i) dreptul de a lua parte la monitorizarea condiţiilor şi mediului de muncă şi la demersurile vizând 
ameliorarea lor; 
j) dreptul de a participa la acţiuni colective, inclusiv de natură grevistă; 
k) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
l) dreptul la petiţie; 
m) dreptul la protecţie instituţională faţă de măsuri, atitudini şi demersuri abuzive sau injuste,inclusiv de 
hărţuire şi / sau calomnie; 
n) dreptul de a beneficia în condiţii de echitate de infrastructura de învăţământ, sportivă, culturală şi 
socială a LTSAA. 
Art. 41.- Personalului LTSAA îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a)  să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o 

vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  
b)   să  nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi 

familială a acestuia.   
c)  să  nu aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau 

colegii.   
d)  are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul 

desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.   
e) ( are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 
copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi 
psihică.  

f) obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului Intern şi celelalte eglementări interne, codul de 
etică; 

g)  obligaţia de a respecta contractul individual de muncă şi legislaţia în vigoare; 
h)  obligaţia de a îndeplini cantitativ şi calitativ atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 
i) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
j) obligaţia de a respecta normele şi măsurile de securitate şi sănătate a munc; 
k)  obligaţia de a semnala existenţa unei incompatibilităţi sau conflict de interese cu LTSAA; 
l) obligaţia de a fi loial LTSAA în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activităţile desfăşurate în afara 

LTSAA; 
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m) obligaţia de a lua la cunoştinţă şi a respecta prevederile codului de etică al unității; 
n) obligaţia de a da dovadă de respect şi bună-credinţă în raporturile cu instituţia şi cu colegii sau orice 

membru al comunității LTSAAşi, implicit, de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hărţuire şi / sau 
calomnie; 

o) Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre 
elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  
( OMEC 4267) 

   Art. 42. -   (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele 
de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale LTSAA.   
   (2) Prin organigrama LTSAA se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 
consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 
structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.   
   (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.   
   Art. 43. - Personalul didactic de predare este organizat în colective/comisii de lucru pe diferite 
domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului 
regulament. R.I. al LTSAA cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea 
catedrelor/comisiilor.   
   Art. 44. -   Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 
subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama LTSAA.   
   Art. 45. -   La nivelul LTSAA, funcţionează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, 
financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.   
 

 
 

Capitolul 2 
Personalul didactic   

 
   Art. 46. -   Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, R.I. şi de 
contractele colective de muncă aplicabile.   
   Art. 47. -   Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi 
instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un 
certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării.   
   Art. 48. -   (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 
domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din 
corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc 
prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   
   (2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.   
   Art. 49. -   Se interzice personalului didactic de predare de la LTSAA să condiţioneze evaluarea 
elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi 
sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se 
sancţionează conform legii.   
   Art. 50. -   La LTSAA se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe 
şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea nu au ore de curs. Numărul şi atribuţiile 
profesorilor de serviciu (precizate în procedura de efectuare a serviciului pe școală) se vor 
aproba de catre Consiliul de Administratie al LTSAA la propunerea Consiliului Profesoral. 
 

Capitolul 3 
Personalul nedidactic   
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   Art. 51. -   (1) Personalul nedidactic îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor colective de 
munca aplicabile.   
   (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice la LTSAA sunt 
coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs 
şi validează rezultatele concursului.   
   (3) Angajarea personalului nedidactic la LTSAA se face de către director, cu aprobarea consiliului de 
administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.   
   Art. 52. -   (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu.   
   (2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al LTSAA. 
   (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 
de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor 
sectoare.   
   (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele 
necesare unităţii de învăţământ.   
   (5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 
administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de 
verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării 
securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.   
 

Capitolul 4 
Evaluarea personalului din unitatea de învăţământ  3 

 
   Art. 53. -   (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor 
colective de muncă aplicabile. 
   (2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

   Art. 54. -  (1)  La LTSAA, evaluarea personalului se face conform OMEC nr. 4.247 din 13 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 
didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
6.143/2011 
(2) Fișa de evaluare se depune la secretariatul LTSAA conform calendarului stabilit de metodologie, însoțită de 
raportul argumentativ, 
(3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
(4) Conducerea LTSAA va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei 
specifice. 
 

 

TITLUL V 
ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE 

 
Capitolul 1 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ   
 

1.1. Consiliul profesoral   
 

 
3 Procedura de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic 
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   Art. 55. -   (1) Totalitatea cadrelor didactice de la LTSAA constituie Consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.   
   (2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau 
la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.   
   (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de 
învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele 
Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma 
de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se 
consideră abatere disciplinară.   
   (4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al 
membrilor.   
   (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 
membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalulLTSAA,  precum şi pentru beneficiarii 
primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.   
   (6) Directorul LTSAA numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor 
didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 
consiliului profesoral.   
   (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi 
ai partenerilor sociali.   
   (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze 
procesul-verbal de şedinţă.   
   (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează 
paginile. Pe ultima pagină, directorul LTSAA semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului 
şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.   
   (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar 
care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 
sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un 
fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.   
   Art. 56. -   Consiliul profesoral are atribuţiile prevăzute în ROF,art 57, lit. a- w ;  
   Art. 57. -   Documentele consiliului profesoral sunt:   
   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;   
   b) convocatoare ale consiliului profesoral;   
   c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- 
verbale. .   
 

 
1.2. Consiliul clasei   

 
   Art. 58. -   (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din 
învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din 
reprezentantul elevilor clasei respective.   
   (2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, 
respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.   
   (3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, 
respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.   
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   Art. 59. -  Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 
obiective:   
   (a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;   
   (b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;   
   (c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 
elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;   
   (d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;   
   (e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.   
   Art. 60. -   Consiliul clasei are  atribuţiile prevăzute în ROF,art. 61, lit.a – f;   
   Art. 61. -   (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 
prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.   
   (2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-
verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în 
mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.   
   (3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul 
diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 
prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre 
aprobare consiliului profesoral.   
   Art. 62. -   Documentele consiliului clasei sunt:   
   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;   
   b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;   
   c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.   
 
 
 
 

Capitolul 2 
Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ   

 
2.1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare   

 
   Art. 66. -   (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este un 
cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza 
unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.   
   (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 
activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la 
nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu 
consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu 
reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 
neguvernamentali.   
   (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia formală şi 
non-formală.   
   (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.   
   (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare.   
   Art. 67. -   Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 
atribuţii prevăzute în ROF, art. 68, lit. a - -m;   
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   Art. 68. - Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare conţine:   
   a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;   
   b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;   
   c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor 
şcolare;   
   d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;   
   e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;   
   f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;   
   g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;   
   h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;   
   i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise de 
inspectoratul şcolar şi M.E.C., privind activitatea educativă extraşcolară.   
   Art. 69. -   (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare. 
(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii 
de învăţământ.   

 
2.2. Profesorul diriginte   

 
   Art. 70. -   (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi 
postliceal se realizează prin profesorii diriginţi.   
   (2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.   
   (3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă.   
   (4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/ profesorului 
pentru învăţământul primar.   
   Art. 71. -   (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie.   
   (2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi 
diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ.   
   (3) Poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din 
norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.   
   Art. 72. - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului 
cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.   
   (2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează anual, de către acesta, conform proiectului de 
dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se 
avizează de către directorul adjunct sau directorul LTSAA.   
   (3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 
planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile 
educaţionale ale clasei respective.   
   (4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională 
pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la:   
   a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";   
   b) teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, 
educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie antiseismică, 
antidrog, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei etc., în 
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conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza 
parteneriatelor stabilite de M.E.N., în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.   
   (5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după 
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru 
colectivul respectiv de elevi.   
   (6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o 
coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, 
orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care aceste activităţi se 
desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar 
pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu 
prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar 
este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei 
destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora 
respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.   
   Art. 73. - (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 
realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii legali.   
   (2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul 
diriginte stabileşte o oră pe lună în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea situaţiei şcolare 
a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.   
   (3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la 
fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 
legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.   
   (4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după 
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru 
colectivul de elevi. 
   Art. 74. - Profesorul diriginte are atribuţii de organizare și coordonare, monitorizare, 
colaborare, informare, precum și alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de 
învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului și menționate în 
ROF, art.75 ; 
   Art. 75. -   Dispoziţiile Art. 70 - 74 se aplică în mod corespunzător învăţătorilor/institutorilor/ 
profesorilor pentru învăţământ primar.   

 
Capitolul 3 

Comisiile din unităţile de învăţământ  
3.1. Generalități  

 
Art. 76. - (1) La nivelul LTSAA funcţionează următoarele comisii: 
1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
d) Comisia pentru controlul managerial intern; 
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităţii; 
 (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile 
cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile 
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cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 
rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de LTSAA, prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
Art. 77. - (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 
deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute 
la art. 78 alin. (2) lit. b) și f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai 
susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ 
și asociația de părinți, acolo unde există. 
 (2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 
reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ. 
(3) LTSAA îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii. 
Art. 78. – Componența și atribuțiile sunt cele conform ROF,titlul V, cap.3; 
 

3.2. Comisia de control managerial intern   
 
   Art. 79. -   (1) La nivelul LTSAA se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului 
de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, 
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor 
de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se 
stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor LTSAA, de către conducătorul acesteia. 
Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   
   Art. 80. -   Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:   
   a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;   
   b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 
activitatea de coordonare;   
   c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 
profesionale;   
   d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 
publice;   
   e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 
şi între structurile unităţi de învăţământ.   

 
3.3. Alte comisii din unitatea de învăţământ   

 
   Art. 81. -   (1) La nivelul unitatilor de învatamânt se constituie si functioneaza comisiile de lucru, 
prevazute de legislatia în vigoare si contractele colective de munca aplicabile, mentionate în anexa nr. 1 
a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului 
de administratie.   
   (2) Pentru analiza, monitorizarea si rezolvarea unor situatii specifice, consiliul de administratie poate 
hotarî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de 
administratie.   

 

TITLUL VI 
 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC      
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Capitolul 1 
Compartimentul secretariat 

 
   Art. 82. -   (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar şef, secretar şi analistul 
programator.   
   (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt si îndeplineste 
sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisele postului, persoanelor mentionate la 
alin. (1).   
   (3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau 
alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza 
hotărârii Consiliului de administraţie.   
   Art. 83. -   Compartimentul secretariat are  responsabilităţilr prevăzute în ROF, art.91, lit.a – t;  
   Art. 84. -   (1) Secretarul şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice 
condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.   
   (2) Secretarul şef/Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de 
curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, 
existenţa tuturor cataloagelor.   
   (3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.   
   (4) În situatii speciale, atributiile prevazute la art.91alin. (1) si (2) din ROF,pot fi îndeplinite, prin 
delegare de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de 
învatamânt, cu acordul prealabil al personalului solicitat.   
   (5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 
oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.   
 

Capitolul 2 
Compartimentul financiar   

 
   Art. 85. -   (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de 
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, 
întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte 
activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.   
   (2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei 
prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil" sau "contabil şef".   
   (3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.   
 

Capitolul 3 
Management financiar  

  
   Art. 86. -   (1) Întreaga activitate financiară a LTSAA se organizează şi se desfăşoară cu respectarea 
legislaţiei în vigoare   
   (2) Activitatea financiară a LTSAA se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de 
venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, complementară şi suplimentară, 
din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi 
subcapitol al clasificaţiei bugetare.   
   (3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
   Art. 87. -   Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii 
publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de 
cheltuieli în limitele fondurilor alocate.   
   Art. 88. -   Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.   
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   Art. 89 -   Resursele extrabugetare ale LTSAA pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 
consiliului de administraţie. 
 

Capitolul 4 
 Compartimentul administrativ   

 
   Art. 90. -   (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este 
alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.   
   (2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.   
   Art. 91. -   Compartimentul administrativ are atribuții şi responsabilităţi cuprinse în ROF,art. 
100, li.a – k;   
   Art. 91. -   Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ 
se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.   
   Art. 92. -   (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ 
se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 
directorului.   
   (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de 
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către 
directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control 
financiar preventiv.   
   Art. 93. -   (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către 
consiliul de administraţie.   
   (2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al 
proprietăţii private.   
   Art. 94. -   Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a 
unităţilor de învăţământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administraţie, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare.   

Capitolul 5 
 Biblioteca şcolară  

 
   Art. 95. -   (1) În LTSAA este organizează şi funcţionează biblioteca şcolară pe baza Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi a centrelor de 
informare şi documentare aprobat prin O.M. 5556/2011. 
   (2) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii 
consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare 
şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.   
   (3) Bibliotecarul şcolar şi profesorul documentarist sunt angajaţi în condiţiile prevăzute de lege şi se 
subordonează directorului unităţii de învăţământ.   
   (4) În conformitate cu prevederile legale, în LTSAA se asigură accesul gratuit al elevilor şi al cadrelor 
didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale.   
   (5) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda 
asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar 
şcoala, din motive de sănătate.   
 

TITLUL VII 
EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   
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Capitolul 1 

Dispoziţii generale   
 
   Art. 96. -   Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale:   
   a) inspecţia de evaluare instituţională a LTSAA;   
   b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.   
   Art. 97. -  (1) Inspecţia de evaluare instituţională a LTSAA reprezintă o activitate de evaluare generală 
a performanţelor, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile 
propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.   
   (2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi M.E.N. prin 
inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de M.E.N.   
   (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:   
   a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare;   
   b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.   
   (4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 
excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot desfăşura 
activităţile profesionale curente.   
 

Capitolul 2 
Evaluarea internă a calităţii educaţiei  4 

 
   Art. 98. -   (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi 
este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării.   
   (2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
preuniversitar.   
   Art. 99. - (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 
înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).   
   (2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 
propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.   
   (3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.   
   Art. 100. -   În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul profesional şi 
tehnic.   
   Art. 101. -  (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.   
   (2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.   
   (3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe analiza raportului de 
evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.   
 

Capitolul 3 
Evaluarea externă a calităţii educaţiei   

 

 
4 Procedura evaluare interna institutionala 
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   Art. 102. -   (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor 
şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 
organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de ARACIP.   
   (2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează în conformitate cu 
prevederile legale, de către ARACIP.   
   (3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.   
   (4) Evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.   
   (5) În bugetul unității vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare 
acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către ARACIP pentru această activitate.   

 
 

TITLUL VIII 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
Capitolul 1 

 Drepturile și obligațiile angajatorului și salariaților 
 

Art. 103. -  Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  
c) dreptul la concediu de odihnă anual;  
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
f) dreptul la acces la formare profesională.  
Art. 104. -  Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 
postului;  
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.  
Art. 105. -  Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;  
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;  
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.  
Art. 106. -  Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 
a^1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi din lege;  
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii;  
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
relaţiilor de muncă;  
d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi 
specialitate;  
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;  
f) alte obligaţii, în funcţie de specificul unităţii. 
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Capitolul 2 

 Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 
 

Art. 107. -  În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin 
încheierea contractului individual de muncă. 
Art. 108. - 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. 109 - (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la  
contractual colectiv de muncă (CCMUNSAIP), 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 contractual 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. 110. -  (1) Contractele individuale de muncă pentru personalul didactic se încheie între unitatea de 
învăţământ reprezentată de director 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 instituţia/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 semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea 
contractului individual de muncă. 
Art. 111. -  (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 01 septembrie - 31 august ale 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, sau până la venirea unui cadru 
didactic calificat. 
Art. 112. - (1) Unitatea școlară se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi organizaţiilor sindicale 
afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract, în termen legal, posturile disponibile, precum şi 
condiţiile de ocupare a acestora. 
(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă,LTSAA are obligaţia, sub 
sancţiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, 
după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să 
le modifice. 
(3) Modalitatea concretă de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin contractele 
colective încheiate la nivelul unităţii școlare. 
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(4) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din 
Codul muncii. 
Art. 113. - (1) Mişcarea 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 naţionale. 
(2) M.E.N. se obligă să elaboreze, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an calendaristic, 
Metodologia-cadru privind mişcarea personalului didactic şi calendarul desfăşurării acesteia, tematica şi 
condiţiile de participare la concurs. 
Art. 114. - În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara 
LTSAA obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului. 
Art. 115. - (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. 116. -  Desfăşurarea activităţii didactice în regim de cumul şi 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 se face prin încheierea unui contract 
individual de muncă pe durată determinată, între unitatea de învăţământ, reprezentată prin director, şi 
salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
contract colectiv de muncă. 
Art. 117. -  Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor sunt stabilite, în condiţiile legii, prin 
prezentul contract, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor 
prevăzute prin contractele individuale de muncă. 
Art. 118. - 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. 119. -  (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. 
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(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. 120. -  (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 poate fi transferat, în condiţiile legii, la cerere sau în 
interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta. 
Art. 121. – (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) Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, stabilite conform 
prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor şi 
contractelor individuale de muncă, conform prevederilor legale în vigoare. 
(4) 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. 
(5) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, unitatea/instituţia de învățământ nu poate 
opera nicio modificare a contractului individual de muncă, decât cu acordul salariatului. 
Art. 122. -  (1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul III, cu 
drept de a presta activitate în învăţământ maxim jumătate de normă i se încheie act adiţional la 
contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea timpului de muncă pe perioada 
invalidităţii. 
(2) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul II,respectiv gradul I, i se 
va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. 
Contractul său de muncă 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. 
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) 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. 123. - (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. 
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Art. 124. - (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. 125. - (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. 126. - (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. 
Art. 127. - (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 2017, să facă demersuri în vederea elaborării unui 
proiect de lege, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract. 
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Art. 128. - (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 unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 3. 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 procesverbal. 
(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 LTSAA, 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. 129. -  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. Durata exactă a perioadei de 
readaptare va fi stabilită prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii. 
Art. 130. - (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. 131. - 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. 132. - (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: 
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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,instituţia 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. 133. - (1) Instituţia 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. 
(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/instituţia 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 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 naţionale. 
Art. 134. - (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspunde 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 unităţii școlare, 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. 135. - (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. 
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(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 contractual colectiv de muncă. 

 
 
 
 
 

TITLUL IX 
TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ 

 
Art. 136.- (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) Orele de educaţie fizică predate de învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ primar, care 
nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate în sistem de plată cu 
ora, ca personal necalificat.  
(4) Cadrele didactice care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea normei didactice 
de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă cu două ore pe săptămână.  
(5) 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. 137.- (1) În funcţie de condiţii, în unitatea de învățământ, comisia paritară convine asupra unui 
program flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.  
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin prezentul regulament 
regulamentul intern , astfel: 

➢ personal didactic – conform orarului aprobat 
➢ personal didactic auxiliar – conform programului aprobat de CA la începutul anului școlar 
➢ directori – program aprobat de CA la începutul anului școlar 
➢ personal nedidactic – muncitor = 8 ore/ zi (7.00 – 15.00) 5 zile /săptămână cu două zile repaos, 

paznic = 8 ore / zi (13.00 – 21.00) 5 zile /săptămână cu două zile repaos, îngrijitor = schimbul I 
8 ore/zi (6.00 – 14.00) 5 zile /săptămână cu două zile repaos, îngrijitor = schimbul II 8 ore/zi 
(14.00 – 22.00) 5 zile /săptămână cu două zile repaos 

(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de 
muncă aplicabil.  
(4) În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariaţii au dreptul de a beneficia 
de derogări de la programul de lucru stabilit.  
(5) Liderii organizaţiei sindicale din unitatea de învățământ sunt scutiţi, la solicitarea acestora, de unele 
servicii, precum: tutoriat, serviciul pe şcoală, serviciul la cantină, recensământul populaţiei şcolare şi alte 
activităţi extraşcolare.  
(6) 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.  
(7) La cerere, salariaţii angajaţi cu jumătate de normă/post vor fi încadraţi cu normă/post întreagă/întreg, 
dacă apar norme sau fracţiuni de norme vacante de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite, 
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respectiv posturi ori fracţiuni de posturi de acelaşi fel şi dacă întrunesc condiţiile pentru ocuparea 
acestora.  
(8) 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.  
(9) 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.  
(10) 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.  
(11) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (8) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea 
acestora.  
(12) 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 necesaracordul 
sindicatului afiliat uneia dintre federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al cărui membru 
este salariatul.  
(13) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în condiţiile legii, de un 
spor la salariu de 25% din salariul de bază.  
(14) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 
22.00-06.00.  
(15) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui 
examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform legislaţiei în 
vigoare şi Regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu consultarea federaţiilor 
sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă 
să elaboreze acest regulament în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
contract colectiv de muncă.  
(16) Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare efectuării 
examinărilor medicale. 
(17) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având 
legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.  
(18) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute, 
care se include în programul de lucru.  
(19) 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.  
(20) 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.  
(21) Angajatorul, LTSAA, 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.  
(22) 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 reducereacu o pătrime a duratei 
normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al 
angajatorului.  
(23) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (22) sunt obligate să facă dovada că au efectuat 
controalele medicale pentru care s-au învoit.  
(24) 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 
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restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţii de 
învățământ - decât cu acordul lor.  
(25) 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.  
(26) Salariatele menţionate la alin. (24) 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.  
(27) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 
consecutive.  
(28) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă sâmbăta şi 
duminica.  
(29) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, 
în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii de învățământ, se vor stabili condiţiile în care zilele de 
repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la 
salariu de 100% din salariul de bază.  
(30) Sunt zile nelucrătoare:  
- zilele de repaus săptămânal;  
- 1 şi 2 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.  
(31) 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.  
(32) 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.  
(33) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către 
consiliul de administraţie al unităţii de învățământ, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale în 
primele două luni ale anului şcolar. La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine 
seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ.  
(34) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.  
(35) 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 (după caz: indemnizaţia pentru mediu rural sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare, sporul de predare simultană, sporul de vechime în muncă, sporul pentru 
condiţii grele de muncă) - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a 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.  
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(36) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă 
suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se 
stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii de învățământ.  
(37) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu 
handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile 
lucrătoare, în condiţiile legii.  
(38) 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.  
(39) 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).  
(40) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (39) intervin în perioada 
efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere 
plătite.  
(41) Ziua liberă prevăzută la alin. (39) 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.  
(42) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (39) va fi remunerat corespunzător, 
în condiţiile legii.  
(43) 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.  
(44) 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.  
(45) 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.  
(46) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul 
părţilor.  
(47) 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.  
(48) Concediul prevăzut la alin. (47) 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, 
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poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei declaraţ ii pe proprie 
răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.  
(49) Pe lângă concediul paternal prevăzut la alin. (40) lit. b) din prezentul contract, 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.  
(50) 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.  

 
TITLUL X 

SALARIZAREA ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE 
 

Art.138. - (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;  
d) din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, 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 unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 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;  
(4) 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.  
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(5) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, 
profesorii pentru învăţământul preşcolar şi profesorii pentru învăţământul primar primesc o indemnizaţie 
de 10% din salariul de bază. Pentru învăţământul primar special, indemnizaţia de 10% se acordă astfel 
încât pentru fiecare clasă de elevi să se plătească o singură indemnizaţie de dirigenţie unuia dintre 
cadrele didactice care desfăşoară activităţi specifice de diriginte. Indemnizaţia se include în salariul de 
bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se 
calculează la salariul de bază. De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte 
funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile în care se 
organizează sesiunile de predare-evaluare, precum şi cel aflat în situaţie de cumul de norme.  
 Art.139. -  Drepturi salariale suplimentare:  
a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:  
 

Transa de vechime Spor la salariu de bază 

3 – 5 ani 5 % 

5 – 10 ani 10% 

10 – 15 nai 15 % 

15 – 20 ani 20 % 

Peste 20 ani 25 % 

 
Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăteşte începând 
cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea. 
b) spor de până la 15% din salariul de bază, acordat diferenţiat personalului didactic care asigură 
predarea la clase simultane în învăţământul primar şi gimnazial, astfel:  
- 15% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 4 clase;  
- 10% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 3 clase;  
- 7% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 2 clase;  
c) spor de 15% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite pentru personalul din unităţile de 
învăţământ special, conform legii;  
d) spor de 75% din salariul de bază calculat conform art. 34, pentru orele suplimentare, dacă 
munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu ore libere plătite, conform art. 20 alin. (4) din 
prezentul contract;  
e) spor de 100% din salariul de bază şi o zi liberă plătită, pentru activitatea prestată într-o zi de 
repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare legală ori religioasă, inclusiv pentru participarea 
la olimpiadele şcolare/concursurile din calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale;  
 Art.140. - (1) 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 de învățământ;  
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;  
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;  
(2) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, la data de 15 a lunii în curs, pentru luna 
precedentă. 
(3) Salariul este confidenţial, unitatea având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 
confidenţialităţii. În vederea executării acestei obligaţii,instituţia 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.  
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(4) 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.   

 
 
 
 
 
 
 

TITLUL XI 
PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 
Capitolul 1 

 REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 
Art.141. - (1) În cadrul responsabilităţilor care îi revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, LTSAA are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: 
asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi 
instruirea lucrătorilor şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii 
în muncă.  
(2) LTSAA, va asigura, pe cheltuiala lui, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea 
profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.  
(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 pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele 
privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în 
procesul muncii.  
(4) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de 
sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.  
 (5) LTSAA,va asigura, pe cheltuiala lui, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu 
privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, va prevedea în proiectul de buget 
sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi va solicita ordonatorilor principali 
de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.  
(6) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage răspunderea 
disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea 
obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după 
caz, în condiţiile legii.  
(7) La nivelul LTSAA se constituie comisia de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura 
implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.  
(8) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator periodic, 
prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate şi sănătate 
în muncă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau ai salariaţilor, acolo unde nu există sindicate.  
(9) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, 
pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care 
intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.  
(10) Unitatea are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 
profesionale.  
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(11) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, 
părţile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde minime:  
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;  
- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de 
lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care se desfăşoară 
procesul instructiv-educativ, birouri etc.;  
- dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator, videoproiector, 
aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.;  
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ;  
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, vestiare, grupuri 
sanitare, etc.;  
- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.  
(12) LTSAA va organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie examinarea medicală a 
salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii. Examinarea 
medicală este gratuită pentru salariaţi, școala, asigurând prin buget fondurile necesare pentru 
efectuarea examenului medical.  
 (13) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării 
conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.  
(14) LTSAA este obligat să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice 
necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile 
aferente acestor servicii.  
(15) LTSAA are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, prin 
încheierea de contract cu cabinete specializat de medicina muncii, în condiţiile legii. 
(16) LTSAA va încadra sau menţine în funcţie/pe post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, în 
cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.  
 (17) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente 
de muncă se suportă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(18) Personalului din învăţământ care îşi are domiciliul în altă localitate i se decontează cheltuielile de 
navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea 
consiliului de administraţie. 
(19) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi 
de învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de 
decontarea cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât 
cea de domiciliu/reşedinţă.  
(20) Personalul din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% 
din valoarea cazării, a mesei şi a tratamentului, în bazele de odihnă şi tratamentprecum şi în alte spaţii 
contractate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. În acest sens, 
MEN va sprijini demersurile federaţiilor sindicale semnatare ale CCMUNSAIP în vederea obţinerii unui 
număr cât mai mare de bilete de odihnă şi tratament pentru salariaţii din învăţământ, în perioada 
vacanţelor şcolare.  
(21) Personalul din învăţământ care însoţeşte preşcolari sau elevi în tabere şi/sau excursii beneficiază 
de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii acestora în 
vârstă de până la 14 ani.  
(22) Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de 
activitate în învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de 
admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de 
plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/şcolii.  
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(23) Copiii personalului din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate 
în învăţământul preuniversitar (părinte, întreţinător legal) au prioritate şi beneficiază de gratuitate în 
internate şi cămine studenţeşti. În acest scop, unităţile de învăţământ preuniversitar asigură cazarea în 
internate şi fac demersurile necesare către consiliile locale/judeţene pentru alocarea sumelor, iar MEN 
alocă pentru studenţi sumele necesare, instituţiile de învăţământ superior asigurând cazarea gratuită în 
cămine studenţeşti.   
(24) Întregul personal din învăţământ este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru eliberarea 
actelor de studii, a certificatelor de obţinere a gradelor didactice şi a altor documente personale. 
 

 
 
 
 

Capitolul 2 
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII 

ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 
Art.142 - (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. 
 (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată 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, este interzisă. 
 (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 
 (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 
cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 
(5) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 
(6) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă 
egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul 
la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 
(7) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 
    a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante ; 
    b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 
    c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
    d) stabilirea remuneraţiei; 
    e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 
    f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 
recalificare profesională; 
    g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
    h) promovarea profesională; 
    i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
    j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
    k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
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(8) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii 
sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex  sunt 
determinante. 
(9) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată 
discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 
(10) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă.  
(11) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, 
având ca scop: 
     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. 
(12) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea 
acestora.  
(13)  Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei",  nu permite şi nu va tolera hărţuirea 
sexuală la locul de muncă şi  face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire 
sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, 
prin orice  manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar.  
(14) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va 
conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 
(15) Angajatorul  va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce 
investigaţia în mod strict confidenţial şi în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri 
disciplinare. 
(16) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 
(17) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi 
împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi 
vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(18) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune. 
(19) Potrivit dispoziţiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, modificat prin Legea nr. 61/ 2002, hărţuirea 
unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de 
către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la 
locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
(20) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, 
cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum 
şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.  
(21) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei 
persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 
salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor 
prevăzute de lege.   

 
TITLUL XII 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 
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Capitolul 1 
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ   

 
   Art. 143. – (1)  Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare.   
  (2) Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Art. 144. - Salariaţii LTSAA au următoarele obligaţii de disciplină a muncii: 
a) să respecte programul de lucru, conform dispoziţiilor  prezentului regulament; 
b) să se achite de sarcinile de serviciu ce fac obiectul fişei postului, precum şi de cele solicitate de 
superiorii ierarhici, prompt, eficient, calitativ şi în acord cu procedurile şi celelalte reglementări în 
vigoare; 
c) să participe cu simţ de răspundere la instructajul introductiv şi la cele periodice de protecţie a muncii 
şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 
d) să aplice şi să respecte normele legale de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
e) să respecte circuitul oficial al documentelor; toate documentele care intră in instituţie vor fi 
înregistrate la secretariatul LTSAA si i vor fi repartizate compartimentelor specializate; 
f) să poarte la locul de muncă o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată şi demnă; 
g) să dea dovadă la locul de muncă, atât în relaţia cu colegii, cât şi în interacţiunea cu terţe persoane, 
de solicitudine şi principialitate; 
i) să anunţe cu maximă promptitudine superiorul ierarhic despre orice situaţie de pericol imminent 
despre care are ştiinţă; 
j) să anunţe, în cazul unor situaţii excepţionale, în 2 zile, şefii ierarhici, în situaţia în care sunt obligaţi să 
lipsească de la serviciu din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie 
prezentate până cel târziu în prima zi de revenire la locul de muncă. Neanunţarea incidentului în 
termen, determină nerecunoaşterea de către conducerea LTSAA a certificatului medical şi pontarea 
salariatului absent ca nemotivat; 
k) să participle la efectuarea verificării medicale la angajare şi periodică, pe durata executării 
contractului individual de muncă; 
l) să anunţe Serviciul Resurse Umane despre orice modificare a datelor personale intervenite în situaţia 
sa; 
n) să nu plagieze rezultatele sau publicaţiile altor autori, să nu confecţioneze rezultate sau să 
înlocuiască rezultate cu date fictive, să nu introducă informaţii false în solicitările de granturi sau de 
finanţare. 
o) să respecte şi să asigure, pe toată durata derulării contractului individual de muncă, confidenţialitatea 
cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile acestora. 
Art. 145. - Salariaţilor LTSAA le este interzis: 
a) să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru, sau să se prezinte la serviciu în 
stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice; 
b) să presteze munci contrare recomandărilor medicale; 
c) să adreseze injurii şi / sau jigniri celorlalţi membri ai comunităţii LTSAA indiferent de raporturile 
ierarhice; 
d) să hărţuiască şi / sau să calomnieze alţi membri ai comunităţii LTSAA, indiferent de raporturile 
ierarhice; 
e) să desfăşoare în incinta LTS activităţi politice de orice fel; 
f) să utilizeze numele unitatii în care activează sau al altor structuri ale LTSAA în scopuri care pot duce 
la prejudicierea prestigiului instituţiei; 
g) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare. 

act:139852%200
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h) să-şi desfăşoare activitatea fiind în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese cu 
universitatea. 
Art. 146. - Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, inclusiv cu conduita la locul  de 
muncă, ce constă într-o acţiune sau inacţiune vinovată, săvârşită intenţionat sau neintenţionat de către 
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul de ordine interioară, respectiv alte 
reglementări interne ale LTS, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau 
ordinele / dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (se precizează că, în această enumerare, virgula 
nu are un rol cumulator de condiţii; altfel spus: ea trebuie înţeleasă sinonimă cu conjuncţia „sau”, nu cu 
conjuncţia „şi”). 
Art. 147. – (1) Având în vedere:”Art. 247 din Legea 53/2003, actualizată 2015, privind Codul Muncii:  
 Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 
disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.” 
(2) În sensul alin.(1), constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după criteriile şi procedura 
stabilită de legislaţia în vigoare, de Regulamentul de Ordine Interioară sau Codul de etică: 

a) Personal didactic/ Personal didactic auxiliar: 
 

Abateri Prima dată În mod repetat 

Întârzieri la ore / program 
de activitate 

Avertisment 
verbal 

Atenţionare în faţa CP şi CA 
Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute 

Absenţa nemotivată de la 
ore / program de activitate 

Neplata orei Neplata orelor 
Diminuarea calificativului anual 
Sancţiune salarială stabilită de CP, la recomandarea 
Comisiei de Cercetare a faptelor ce pot deveni abateri 

Absenţa nemotivată în CP Avertisment 
verbal 

Atenţionare în faţa CA 
Diminuarea calificativului anual 

Atitudine 
necorespunzătoare faţă 
de colegi sau elevi 

Avertisment 
verbal 

Atenţionare în faţa CA 
Diminuarea calificativului anual 

 
b) Personal nedidactic: 

Abaterea disciplinară Sancţiuni aplicabile Procedura disciplinară 

Consum de alcool în timpul 
programului  

Reducerea salariului de bază la prima abatere şi 
desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere.  

Conform Codului muncii  
 

Neîndeplinirea sarcinilor de 
serviciu de pază (părăsire 
post, dormit) 

Reducerea salariului de bază la prima abatere şi 
desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere.  

Conform Codului muncii  
 

Realizarea defectuoasă a 
sarcinilor de serviciu  
 

Reducerea salariului la prima abatere, respectiv 
desfacerea contractului de muncă la abateri repetate.  

Constatarea de către 
comisia de disciplină, în 
prezenţa unui specialist din 
cadrul şcolii. 

Utilizarea bunurilor şcolii în 
interes personal  

Imputarea pagubelor produse  
  

Stabilirea valorii de Comisia 
de disciplină+  specialist al 
şcolii + serviciul contabilitate 

Absenţe nemotivate 
 

Diminuarea salariului la prima abatere şi avertisment scris, 
sau desfacerea contractului de muncă la abateri repetate 
în decurs de 6 luni.  

Conform Codului Muncii 

 
(3) Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca 
prevederile prezentului Regulament Intern şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice 
mod procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia: 
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a) încetarea nejustificată a lucrului; 
b) scoaterea de bunuri materiale aflate in patrimoniul LTSAA, fără forme legale,înstrăinarea acestora 
sau utilizarea lor în scopuri personale; 
c) întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor; 
d) executarea de lucrări străine de interesele instituţiei în timpul serviciului; 
e) transmiterea către persoane fizice sau juridice a unor: 
- date sau informaţii care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu respectivele persoane; 
- date personale ale altor salariaţi, fără acordul acestora; 
f) desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice 
sau juridice, în timpul programului de lucru; 
g) oferirea şi / sau solicitarea / primirea ilicită de bani sau de alte foloase, legat de calitatea de salariat al 
LTSAA; 
h) traficul de influenţă; 
i) absentarea nemotivată; 
j) ascunderea sau neanunţarea, cu intenţie sau din culpă, a unei fapte ce constituie abatere disciplinară; 
k) simularea de boală; 
l) prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor medicamente care 
afectează judecata, coordonarea sau viteza de reacţie şi afectează capacitatea angajatului de a presta 
munca la capacitate normală; 
m) refuzul de a se supune examinărilor medicale prevăzute de lege sau solicitate de conducere; 
n) nerespectarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a termenelor de soluţionare a petiţiilor; 
o) intervenţiile pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal; 
p) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie 
repartizată de şeful compartimentului de specialitate; 
q) nerespectarea obligaţiilor ce fac obiectul Art. 41, pct. a) – n) sau al Art. 104, pct. a) – e) sau a 
prevederilor Art.255, pct. a) – h) din prezentul regulament; 
r) nerespectarea prevederilor Codului de etică. 
Art. 148.-  Faptele de la Art.147, alin.3 sunt enumerate cu titlu exemplificativ, constituind abatere 
disciplinară orice altă faptă ce întruneşte elementele constitutive cerute de lege pentru a fi calificată ca 
atare 
Art. 149. - Răspunderea disciplinară, conform legislației în vigoare: 
”Art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011 privind Statutul personalului didactic: 
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 
control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor 
ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.” 

Art. 150. - Cadrul legislativ precizează existența a două categorii de sancțiuni 
disciplinare: 

 
a) sancțiuni reglementate de Legea educației naționale nr. 1/2011 – privind Statutul 

Personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.  
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și didactic auxiliar, în raport cu gravitatea 
abaterilor, sunt:  

• observaţie scrisă;  

• avertisment;  

• diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 
de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni;  

• suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 
pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor 
didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;  
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• destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 
b) sancțiuni reglementate de Legea nr. 54/2003, actualizată 2015, privind Codul Muncii  
Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte 

o abatere disciplinară sunt:  

• avertismentul scris;  

• retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  

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

• reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;  

• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta.  
Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului 

nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se 
constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

 
1. DESCRIEREA PROCEDURII: 

Din punct de vedere al raporturilor juridice care reglementează relaţiile de muncă dintre 
personalul angajat în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi anagajatorii acestora, noua lege 
a educaţiei instituie următoarele reguli generale: 

- Personalul din învăţământul preuniversitar este format din: personal didactic, 
personal didactic auxiliar şi personal nedidactic. În învăţământul preuniversitar poate 
funcţiona şi personal didactic asociat; 

- Angajatorul este unitatea de învăţământ; 
- Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 

disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de 
învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor; 

- Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 
administraţie. 

Ca urmare, atunci când personalul didactic şi/sau didactic auxiliar din unităţile de învăţământ 
preuniversitar săvârşeşte fapte, abateri, încălcări ale eticii profesionale, performanţe slabe în activitatea 
didactică, sau alte acte de natură să atragă răspunderea disciplinară, se declanşează procedura care, 
în final, se poate concretiza în sancţionarea acestor categorii de personal. 
 Este important să facem menţiunea că, deşi legea organică a educaţiei naţionale tratează 
problematica abaterilor disciplinare şi a sancţiunilor aplicabile personalului didactic / didactic auxiliar în 
Titlul IV – Statutul personalului didactic, Capitolul I - Statutul personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar, Secţiunea a 11 –a - Răspunderea disciplinară şi patrimonială, totuşi, aceste aspecte se 
coroborează cu prevederile paralele ale Codului muncii, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 40 / 
2011.  
 
Important: Condiţia imperios necesară pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare, este derularea 
prealabilă a unei cercetări prealabile, care se desfăşoară asupra abaterilor disciplinare prezumate a fi 
fost săvârşite de către persoana / salariatul în cauză (art. 267 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 
53 / 2003, modificat prin Legea nr. 40 / 2011). 
 

La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, procedura legală de cercetare disciplinară 
şi de sancţionare a personalului didactic, şi/sau didactic auxiliar, se derulează după un algoritm 
specific, prezentat mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Etapa Descrierea operaţiunilor 

0. 1. 2. 

1. Sesizarea 
angajatorului 

o Cum se realizează sesizarea angajatorului ? 
Se poate materializa prin două căi: 
1.1. Din surse externe: prin sesizări, petiţii, reclamaţii, alte categorii de 
corespondenţă (clasică sau electronică) 
- Art. 280 al. (3) din Legea nr. 1/2011 precizează că orice persoană poate 
sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la 
săvârşirea unei fapte ce poate constitui în abatere disciplinară.  
- Important: Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura 
unităţii/instituţiei de învăţământ. 
- Orice document de această natură se înregistrează la intrarea în instituţie, 
fie în registrul de sesizări şi reclamaţii, fie în registrul de corespondenţă; 
1.2. Prin autosesizare, caz în care consiliul profesoral propune consiliului 
de administraţie demararea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă. 
Se întocmeşte Referatul de sesizare. 
- Referatul de sesizare / Nota de serviciu se înregistrează la registratura 
unităţii de învăţământ, în maxim 6 luni de la săvârşirea abaterii, aşa cum 
prevede art. 268 (1) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40/2011; 

o Ce este abaterea disciplinară ?  
- Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă 
într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin 
care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din 
Codul muncii); 
- Abatere disciplinară este şi încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le 
revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi încălcarea 
normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi 
prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii (art. 280 (1) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1 / 2011) 
- Alte acţiuni / inacţiuni care se includ în categoria abaterilor 
disciplinare: 
- abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale (cele legate de 
încălcarea demnităţii personale a angajaţilor prin crearea de medii 
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin 
acţiuni de discriminare asa cum sunt definite prin lege, pentru care trebuie 
stabilite sancţiuni corespunzătoare, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi). 
- întârzierile sau absenţele de la program, consumul de băuturi alcoolice în 
timpul programului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, 
fumatul în locurile nepermise, nerespectarea regulilor privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, nerespectarea sau neîndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, refuzul de a aduce la îndeplinire recomandări formulate în lumina 
prevederilor legale în urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau 
alte asemenea,  insubordonarea etc.  
- Abaterile disciplinare se prestabilesc de catre angajator si se cuprind în 
Regulamentul intern. 
- Angajatorul nu poate aplica o altă sancţiune disciplinară în afara celor 
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prevăzute de legislaţia în materie (care vor fi detaliate mai jos) şi nici nu 
poate inscrie in Regulamentul intern alte asemenea sancţiuni.  

2.  Emiterea 
deciziei 
(dispoziţiei/ord
inului) de 
numire a 
comisiei de 
cercetare a 
abaterii 
prezumate 

- În urma analizării referatului / sesizării / petiţiei / reclamaţiei / adresei, 
angajatorul poate dispune sau nu cercetarea disciplinară. 
- Pe documentul de sesizare se dă ori rezoluţia referitoare la efectuarea 
cercetării, ori cea referitoare la clasarea sesizării (respectiv se mentionează 
prin nota de serviciu, decizia cu privire la una din cele două măsur)i:  
-în primul caz se desemnează comisia insărcinată cu efectuarea cercetării 
care va propune sau nu, în final, sancţiunea; 
-în al doilea caz, se clasează acţiunea. 

o Cine numeşte comisia de cercetare disciplinară ? 
- comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul 
didactic / didactic auxiliar şi personalul de conducere al acesteia (art. 280 al. 
(5) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011); 
- directorul unităţii de învăţământ preuniversitar emite decizia de numire a 
comisiei, în baza hotărârii consiliului de administraţie (art. 93 din Legea nr. 1 
/ 2011). 

o Componenţa comisiei de cercetare a abaterii prezumate  
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care 
unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în 
discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia 
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea (art. 280 al. (4) 
lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);  
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant 
al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a 
săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul 
inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (art. 280 al. (5) lit. b) 
din Legea nr. 1 / 2011); 
- Decizia se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de învăţământ 
preuniversitaR şi se comunică în termen tuturor celor care fac parte din 
comisie, prin grija secretariatului unităţii, sub luare de semnătură; 

3. Convocarea 
autorului 
abaterii 
prezumate la 
efectuarea 
cercetării 
prealabile 

-Conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011, coroborat cu art. 267 alin. 
(2) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in vederea 
desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 
scris de comisia însărcinată cu efectuarea cercetării, precizându-se 
obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
-Între data convocării şi cea a efectuării cercetării disciplinare prealabile 
trebuie să treacă un termen de minim 48 ore. 
-Obiectul scrisorii de convocare îl constituie aducerea la cunostinţa 
salariatului, a faptei (motivului) care face obiectul cercetării prealabile 
disciplinare. 

-Scrisoarea de convocare se predă salariatului, cu semnătura de primire, 
ori, după caz, prin recomandată cu aviz de primire, la domiciliul sau 
resedinţa comunicată de acesta; efectele se produc de la data comunicării. 

-Convocarea salariatului la o altă adresă decât cea corectă, cu consecinţa 
neefectuării cercetării prealabile, atrage anularea deciziei de sancţionare. 

4. Audierea o Elementul esenţial al efectuării cercetării disciplinare prealabile 
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salariatului îl constituie audierea (ascultarea) salariatului. 
- Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi 
să îşi producă probe în apărare. 
- În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul cercetat are dreptul să 
formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei 
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. 
- Ascultarea salariatului se finalizează prin nota explicativă/nota de relaţii 
pe care acesta o dă (conţine intrebările formulate de membrii comisiei şi 
răspunsurile salariatului). 
Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cât durează cercetarea 
mentionată să suspende contractul celui in cauză, in temeiul art. 52 alin. (1) 
lit. a) din Codul muncii. 

o O situaţie particulară este neprezentarea salariatului la 
convocare. 

- Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în 
scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se 
constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării (art. 280 
alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011). 
- Numai neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără nici un 
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără 
efectuarea cercetării prealabile (art. 267 alin. (3) din Codul muncii modificat 
prin Legea nr. 40 / 2011). 
Aceeaşi soluţie se impune şi atunci când salariatul dă curs convocării, dar 
refuză apărarea ori să scrie nota explicativa / nota de relaţii. Se face dovada 
acestei situaţii cu un proces-verbal. 
- Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea prealabilă, fără un 
motiv obiectiv constituie, prin ea insăşi, abatere disciplinară care justifică 
aplicarea unei sancţiuni celui în cauză (situaţia este prevăzută de art. 267 
alin. (3) din Codul muncii: angajatorul are dreptul sa dispuna sanctionarea, 
fara efectuarea cercetarii prealabile). Deoarece salariatul nu a dat curs 
convocării, nu se mai justifică mentiunea din decizia de sancţionare, cerută 
imperativ de art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, referitoare la motivele 
pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat in timpul 
cercetării prealabile. În decizia de sancţionare se va mentiona de ce nu s-a 
putut efectua cercetarea (neprezentarea celui convocat). 

5. Derularea 
cercetării 
disciplinare 
prealabile 

- Derularea cercetării disciplinare prealabile are în vedere respectarea 
art. 280 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 1 / 2011. 
- În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările 
acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa 
vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. 
- Se cercetează punctual toate aspectele avute în vedere şi care pot 
conduce la concluzia referitoare la săvârşirea sau nu a abaterii disciplinare. 
- În timpul şi cu ocazia cercetării se verifică toate documentele care au 
legătură cu abaterea prezumată şi se solicită relaţii verbale şi / sau scrise de 
la toţi salariaţii care au implicaţie directă sau colaterală cu faptele cercetate. 
- Se realizează / întocmesc de către membrii comisiei situaţii, 
centralizatoare, verificări, recalculări pe care le consideră relevante pentru 
rezultatele cercetării abaterii prezumate; 
- Se anexează copii Xerox certificate pentru conformitate cu originalul, după 
toate documentele verificate şi considerate relevante; 
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- Cadrul didactic / didactic auxiliar cercetat are dreptul să cunoască toate 
actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare; 
-  Toate aspectele constatate de membrii comisiei în urma efectuării 
cercetării prelabile, vor fi consemnate în raportul efectuării cercetării, în 
ordinea lor, arătându-se atât aspectele pozitive cât şi cele negative. 
Important: Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel 
mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de 
inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ 
preuniversitar. 

6. Întocmirea 
raportului 
efectuării 
cercetării 
disciplinare 

- Cercetarea disciplinară prealabilă se va finaliza cu un proces-verbal / 
raport întocmit de comisia de cercetare imputernicită; la acesta se ataşează 
nota explicativă a salariatului, respectiv toate documentele de lucru întocmite 
şi considerate a fi relevante în susţinerea constatărilor / recomandărilor 
formulate. 
- Raportul poate cuprinde o recapitulaţie a etapelor parcurse. 
- Raportul poate constitui individualizarea sancţiunii. 
Ce trebuie să se consemneze în raportul comisiei ? 
În raport se consemnează (conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1/2011): 
-prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost 
săvârşită,  
- urmările potenţiale ale faptei / faptelor săvârşite, 
- existenţa sau inexistenţa vinovăţiei,  
-rezultatele cercetării, inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al salariatului de 
a se prezenta şi de a-şi motiva poziţia,  
-motivarea pentru care apărările sale au fost inlăturate,  
-probele administrate,  
- orice alte date concludente 
-propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, 
propunerea de clasare a sesizării,  
-motivarea propunerii. 
La motivarea propunerii de sancţionare trebuie să se ţină cont, în temeiul art. 
266 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, de următoarele: 

• împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  
• gradul de vinovaţie a salariatului;  
• consecinţele abaterii disciplinare;  
• comportarea generală în serviciu a salariatului;  
• eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

- Raportul va fi semnat de către membrii comisiei de cercetare, pe fiecare 
pagină a sa. 
- Raportul se înregistrează la acelaşi număr ca şi sesizarea / petiţia / 
reclamaţia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu. 
- Cui îi este înaintat raportul comisiei de cercetare ? 
- Raportul se prezintă spre aprobare organului colectiv de conducere a 
unităţii de învăţământ preuniversitar, care a hotărât derularea cercetării (art. 
282 din Legea nr. 1 / 2011); . 
-În baza raportului, asumat de către consiliul de administraţie, în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, se materializează propunerea de sancţionare. 
- Cine formulează propunerea de sancţionare ? 
În conformitate cu art. 281 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 / 2011, propunerea 
de sancţionare în urma derulării cercetării, se formulează după cum 
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urmează: 
- Pentru personalul didactic / didactic auxiliar din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de 
cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. 
Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi 
comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ 
preuniversitar.  
- Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin 
decizie a inspectorului şcolar general.  
În baza raportului şi procesului verbal al consiliului de administraţie, se 
întocmesc: 
- decizia de sancţionare (dacă s-a propus şi s-a aprobat sancţionarea) 
- adresele de răspuns către petenţi / salariaţii care au întocmit referatul de 
sesizare, care sunt deasemenea înregistrate la acelaşi număr şi constituie 
documentele pentru descărcarea de responsabilitate a salariaţilor cărora le-a 
fost repartizată spre soluţionare sesizarea / petiţia / reclamaţia / adresa / 
referatul de sesizare / nota de serviciu. 

La stabilirea sancțiunii disciplinare trebuie să se aibă în vedere 
următoarele aspecte: 

 împrejurările în care fapta a fost săvârșită;  
 gradul de vinovăție al salariatului;  
 consecințele abaterii disciplinare;  
 comportarea generală a salariatului;  
 eventualele sancțiuni disciplinare anterioare.  

 

7. Emiterea 
deciziei de 
sancţionare 

Constatând vinovăţia salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau 
după constatarea imposibilităţii efectuării ei datorită culpei celui în cauză), 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar urmează să 
stabilească sancţiunea disciplinară, în baza propunerii comisiei. 
Important: Conform art. 262 alin. (2) din Codul muncii modificat prin Legea 
nr. 40 / 2011, este interzisă aplicarea mai multor sancţiuni pentru aceeaşi 
abatere. 
Cine emite decizia de sancţionare ? 
- Conform art. 281 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, pentru personalul 
didactic / didactic auxiliar care a săvârşit o abatere disciplinară şi a fost 
cercetat disciplinar, directorul unităţii de învăţământ preuniversitar dispune 
aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 
săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
săvârşirii faptei. 
- Conform art. 281 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, pentru personalul de 
conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, care a săvârşit o 
abatere disciplinară şi a fost cercetat disciplinar, inspectorul şcolar 
general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar, dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o 
decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
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Important: Dacă se emite decizia de sancţionare după curgerea acestor 
termene, aceasta va fi nelegală (nulă). 
Elemente esenţiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul deciziei 
de sancţionare: 
Potrivit alin. (2) al art.268 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 
2011, în decizie trebuie să se cuprindă în mod obligatoriu: 

• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
• precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern 

sau contractul de muncă aplicabil, care au fost incălcate;  
• motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat 

în timpul cercetării prealabile sau motivele pentru care nu a fost 
efectuată cercetarea prealabilă;  

• termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  
• instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

Important: Lipsa unuia dintre elemente atrage nulitatea absolută a măsurii. 
- Decizia de sanctionare disciplinara trebuie semnată de persoana care are 
abilitarea legală  să o emită (directorul unităţii de învăţământ, sau inspectorul 
şcolar general. 
Decizia de sancţionare se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratului şcolar (în 
funcţie de autoritatea care a emis-o). 
Care sunt sancţiunile care se pot aplica? 
- Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în conformitate cu art. 280 alin. 
(2) din Legea nr. 1 / 2011, în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, sunt: 
   a) observaţie scrisă;  
   b) avertisment;  
   c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia 
de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 
1-6 luni;  
   d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la 
un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru 
obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi 
de control;  
   e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din 
învăţământ;  
   f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
- Sancţiunile care se pot aplica în conformitate cu art. 264 din Codul muncii 
aprobat prin Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu 
poate depăşi 10 zile lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în 
care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de 
conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Important: Nu se pot aplica amenzi disciplinare, în conformitate cu art. 265 
din Codul muncii completat, modificat. 
Observaţie: Este de aşteptat ca sancţiunile să fie acordate în concordanţă 

http://www.codulmuncii.eu/?cs=360406
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cu gravitatea abaterilor săvârşite, dar şi gradat, în funcţie de savârşirea 
anterioară a altor abateri disciplinară, respectiv de aplicarea anterioară a 
altor sancţiuni. 

Ancheta se finalizează prin întocmirea raportului de cercetare care 
trebuie să cuprindă: 

 
 componența comisiei (conform deciziei de numire);  
 numele și prenumele salariatului cercetat;  
 precizarea faptei/faptelor pentru care salariatul este cercetat și care 

constituie abatere disciplinară;  
 obiectul cercetării;  
 concluziile cercetării: descrierea faptelor, împrejurările în care a fost 

săvârșită fap-ta, gradul de vinovăție/nevinovăție al salariatului, 
consecințele abaterii disciplinare, antece-dente disciplinare și 
comportarea generală în serviciu a acestuia;  

 motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 
timpul cercetării prealabile;  

 aprecierea sintetică asupra gravității faptei.  
Raportul de cercetare se înregistrează la registratura unității școlare. 

Documentele cercetării: 
✓ raportul comisiei;  
✓ copie după procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație în 

care se hotă-răște constituirea comisiei de cercetare; 
✓ decizia de numire a acesteia;  
✓ sesizarea faptei săvârșite de salariat, înregistrată la unitatea de 

învățământ;  
✓ procese verbale ale ședințelor de lucru ale comisiei;  
✓ comunicarea făcută salariatului pentru prezentarea la audiere;  
✓ procesele verbale de audiere.  

Notele informative și audierile se numerotează și se îndosariază. 

8. Comunicarea 
deciziei de 
sancţionare 

Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel 
mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de 
inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ 
preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică în scris 
inexistența faptelor pentru care a fost cercetată (art. 280 (7) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011). 

În decizie se cuprind obligatoriu: 

• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

• precizarea prevederilor din statutul disciplinar sau contractul 
colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;  

• motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării disciplinare;  

• temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;  

• termenul în care sancțiunea poate fi contestată;  

• instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.  
Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 

calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. 
Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au 

dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia 
respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. 
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Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor 
pentru care a fost cercetată (art. 280 (7) din LEN nr. 1/2011 – privind Statutul 
personalului didactic). 
- Decizia de sanctionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data 
comunicării.  
- Decizia se comunică salariatului, cu semnătură de primire, ori, in caz de 
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, la 
domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
Nu are nici o relevanţă dacă salariatul nu se găseşte la acel domiciliu sau la 
acea resedinţă, indiferent din ce motiv, inclusiv că intre timp s-a mutat, nici 
că el refuză primirea. 
Termenul de 5 zile calendaristice este de recomandare. 
Modul de contestare a deciziei de sancţionare: 
- Dacă sancţionarea s-a realizat în baza prevederilor specifice din Codul 
muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, în conformitate cu art. 268 alin. (5) 
din Codul muncii, decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la 
instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data comunicării. 
- Dacă sancţionarea a fost aplicată în baza Legii nr. 1 / 2011, atunci decizia 
de sancţionare poate fi constestată conform art 280 alin. (8), astfel: 
Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a 
contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la 
colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. 
Important: Conform art 280 alin. (9) din Legea nr. 1 / 2011, normele privind 
componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de 
disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului central de 
disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se vor 
stabili prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului 

9.  Punerea în 
aplicare a 
deciziei de 
sancţionare 

Materializează valorificarea rezultatelor cercetării prealabile. 
Prevederile deciziei de sancţionare trebuie puse în aplicare de către 
compartimentele secretariat şi contabilitate ale unităţii de învăţământ 
preuniversitar, după caz, prin: 

- ataşarea deciziei de sancţionare la dosarul personal al cadrului 
didactic / didactic auxiliar sancţionat; 

- operarea în statul de plată a reţinerilor, a diminuărilor de salariu, sau 
a celorlalte modalităţi de sancţionare pecuniară prevăzute de 
legislaţie, după caz. 

- ţinerea unei evidenţe a sancţiunilor care au fost aplicate personalului 
didactic / didactic auxiliar, dar şi a celui nedidactic 

 
 

 
7. Documentele necesare pe parcursul cercetării prealabile şi a sancţionării personalului 

didactic / didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar: 
- sesizări, petiţii, reclamaţii, adrese; 
- referatul de sesizare / de autosesizare; 
- nota de serviciu / nota internă; 
- decizia de constituire a comisiei de crcetare; 
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- adresa de convocare a salariatului care face obiectul cercetării prealabile; 
- nota de relaţii / nota explicativă; 
- procesul verbal / nota de constatare / minuta; 
- solicitarea scrisă; 
- raportul comisiei de cercetare a abaterii prezumate; 
- adrese de comunicare; 
- decizia de sancţionare; 
- contractul de muncă / contractul de management; 
- fişa postului; 
- angajamentul de plată; 
- statul de salarii; 
- orice documente care fac obiectul cercetărilor referitoare la abaterea disciplinară prezumată. 
 
 

 
Capitolul 2 

Răspunderea patrimonială 

 
Art. 154.- (1) LTS este obligată, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl 
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa 
angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 
 (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu 
plângere instanţelor judecătoreşti competente. 
 Art. 155. - (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.  
(2) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 
(3) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau 
dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. 
Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii. 
 Art. 156. (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se 
stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.  
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 
fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este 
cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 
 

 
 
 

Capitolul 3 
Răspunderea contravenţională 

 
Art. 157. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: 
a) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de 
salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale,cu amendă de 
la 2.000 lei la 5.000 lei; 
e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 
16 alin. (1) , cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; 
f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă,cu amendă 
de la 500 lei la 1.000 lei; 
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g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei 
la 3.000 lei; 
k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute de legislație, în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar 
activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la1.500 lei la 5.000 lei; 
l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 
3.000 lei; 
n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de 
la 1.500 lei la 3.000 lei; 
p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) , cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. 
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare. 
 

 

 
Capitolul 4 

Răspunderea penală 
Art. 158. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cuamendă 
penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului 
individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege. 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul nejustificat al 
unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării 
verificărilor privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, 
securităţii şi sănătăţii în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări. 
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în împiedicarea sub 
orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, spaţii, 
terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în realizarea activităţii lui 
profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în 
domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. 
(4) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără 
încheierea unui contract individual de muncă. 
Art. 159 (1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau 
folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul 
de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (4) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane 
aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de 
persoane. 
(3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin. (4) este de natură să 
le pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
(4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), instanţa 
de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse 
complementare: 
a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii 
publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de 
până la 5 ani; 
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b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru 
o perioadă de până la 5 ani; 
c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice,inclusiv fonduri ale 
Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 
luni înainte de comiterea infracţiunii; 
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea 
sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, 
dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării. 
(5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), 
angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: 
a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se 
presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie 
angajatul poate dovedi contrariul; 
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi 
plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative 
corespunzătoare; 
c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a 
întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii. 
(6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4) de către 
un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut 
cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi 
obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al 
contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. 
(5) lit. a) şi c). 

 
 
 

TITLUL XIII 
FORMAREA PROFESIONALA 

 
  Art. 160. -  (1) Părţile înţeleg:   
   a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobândeşte o 
calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;   
   b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, având deja o 
calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);   
   c) prin comitete sectoriale de formare profesională - instituţii de dialog social de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, ce dezvoltă, actualizează şi validează calificările din sectoarele respective de 
activitate.   
   (2) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către Autoritatea Naţională pentru 
Calificări pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe şi a calificărilor 
care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi 
certificarea calificării salariaţilor.   
   (3) Formarea profesională a salariaţilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii 
cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" (COR), pe baza "standardelor ocupaţionale" şi a 
clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.   
   (4) Părţile convin să acorde întregul sprijin Comitetului sectorial pentru educaţie si formare 
profesională, cercetare- proiectare, sport, precum şi Direcţiei Formare Continuă a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar (DFCPIP).   
   (5) Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activităţii comitetului sectorial şi 
DFCPIP, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul sectorului învăţământ 



  

 

58 

preuniversitar, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor 
destinate atragerii de fonduri necesare.   
   Art. 161-   (1) M.E.C. şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să asigure salariaţilor 
accesul periodic la formarea profesională.   
   (2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:   
   a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare 
profesională din ţară şi din străinătate;   
   b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;   
   c) stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;   
   d) formare individualizată;   
   e) stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative;   
   f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.   
   (3) Perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de 
îndrumare şi de control se face potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.   
   Art. 162. - (1) Instituţia se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru toate 
categoriile de salariaţi, după consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale 
prezentului contract sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.   
   (2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractele colective de muncă încheiate 
la nivelul unităţii.   
   (3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor în termen de 15 zile de la 
adoptarea lor, prin afişare la avizier.   
   Art. 163-  (1) Finanţarea activităţilor de formare continuă se suportă de către MEC, prin alocarea din 
timp a sumelor necesare.   
   (2) Ministerul Educaţiei și Cercetării asigură şi sumele percepute de instituţiile de învăţământ superior 
pentru instrumentarea dosarelor în vederea acordării gradelor didactice. Persoanele care au achitat 
taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul şcolar la care s-au înscris solicitarea de 
decontare, însoţită de documentele justificative. Decontarea sumelor se face în termen de 30 de zile de 
la data solicitării.   
   (3) În vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzătoare gradului didactic obţinut la data începerii 
anului şcolar, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să elibereze 
adeverinţe care să ateste obţinerea gradului didactic, în termen de 30 de zile de la promovarea 
probelor.   
   (4) MEN, prin inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic sau prin departamentele de 
specialitate, va desfăşura programe de formare şi conversie profesională pentru personalul din 
învăţământul preuniversitar. Aceste programe vor fi elaborate în colaborare cu organizaţiile sindicale 
afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract.   
Art. 164 -   (1) Unitatea școlară va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaţilor la 
cursurile şi stagiile de formare profesională iniţiate de către aceasta.   
   (2) Instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului nedidactic la 
instruirea periodică în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, în conformitate cu prevederile 
Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu modificările ulterioare.   
   (3) În vederea asigurării sumelor necesare pentru formarea profesională a personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic, unitatea/instituţia va prevedea în bugetul propriu aceste cheltuieli.   
   (4) Finanţarea formării profesionale a salariaţilor din unităţile de învăţământ preuniversitar se va 
completa cu sume alocate de la bugetele locale şi/sau din venituri proprii ale unităţilor/instituţiilor, pentru 
formele de pregătire profesională solicitate de salariaţi, pentru care unitatea/instituţia suportă o parte din 
cost.   
   (5) În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională, relevant pentru angajator, pe 
care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea va analiza cererea împreună cu organizaţia 
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sindicală afiliată la una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, al cărei membru este 
salariatul, pentru a stabili dacă şi în ce măsură va suporta contravaloarea cursului.   
Art. 165. -  (1) Salariaţii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun 
scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art. 197 din 
Codul muncii şi au obligaţiile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.   
   (2) În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, 
acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională, de toate drepturile salariale 
care i se cuvin.   
   (3) Perioada cât salariaţii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea 
parţială/totală din activitate constituie vechime în muncă/în învăţământ/la catedră.   
Art. 166. -  (1) Salariaţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154-158 din 
Codul muncii.   
   (2) În cazul în care unitatea/instituţia nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa 
participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la 
un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore. În 
această perioadă salariatul va beneficia de o indemnizaţie de concediu calculată ca şi în cazul 
concediului de odihnă.   
   (3) Constituie vechime în muncă/învăţământ şi perioadele în care personalul din învăţământ s-a aflat 
în concediu fără plată pentru formare profesională solicitat în condiţiile art. 155- 156 din Codul Muncii.   
   Art. 167. -   LTSAA se obligă să consulte organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale  
CCMUNSAIP, anterior încheierii contractelor de adaptare profesională.   
   Art. 168. -  În cazul în care personalul didactic are două specialităţi principale sau o specialitate 
principală şi una secundară, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute la una 
dintre cele două specialităţi, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diplome. 
Aceste prevederi se aplică personalului didactic calificat, indiferent de modul de constituire a catedrei.   
   Art. 169. -  (1) Reconversia profesională a personalului din învăţământ se realizează prin instituţiile de 
învăţământ superior, casele corpului didactic, federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi 
organizaţiile sindicale afiliate acestora sau orice altă persoană juridică acreditate sau autorizate ca 
furnizori de formare profesională.   
   (2) Natura cursurilor şi modul de organizare şi de recrutare a candidaţilor vor fi stabilite în comisiile 
paritare de la nivelul ministerului şi al unităţii, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractelor 
colective de muncă.   

 

TITLUL XIV  
JURISDICŢIA MUNCII 

Art. 170 Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, 
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de 
muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii 
sociali, stabilite potrivit prezentului cod. 
Art. 171 Pot fi părţi în conflictele de muncă: 
a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului 
cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; 
b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, 
precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; 
c) sindicatele şi patronatele; 
d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de 
procedură civilă. 
Art. 172 (1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: 
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a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a 
angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului 
individual de muncă; 
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare 
disciplinară; 
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului 
individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către 
salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator; 
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 
individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; 
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv 
de muncă ori a unor clauze ale acestuia. 
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1) , termenul este de 3 ani de la data naşterii 
dreptului. 

TITLUL XV  
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII   

 
   Art. 168. -   Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naţionale.   
   Art. 169. -   În unităţile de învăţământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.   
   Art. 170. -   În LTSAA se asigura dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de 
discriminare a antepreşcolarilor/preşcolarilor/copiilor/elevilor şi a personalului din unitate   
   Art. 171. -   La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă.   
   Art. 172. -   Anexele care  fac parte integrantă din prezentul regulament se regăsesc prezentate în 
cuprins și se prelucreaza și arhiveaza cu prezentul R.O.I 
 

 
ANEXA Nr. 1 

 
 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIAŢILOR 

(1) Plângerea sub formă de sesizare , reclamație trebuie să conțină: 
a. Date de identificare ale reclamantului, inclusiv o adresă oficială; 
b. Obiectul plângerii; 
c. Eventuale dovezi ( comunicări scrise). 

(2) Plângerea sub formă de sesizare, reclamație trebuie adresată Directorului instituției care are 
obligația de a primi plângerea și de a se asigura de înregistrarea ei. 
a. Plângerea sub formă de sesizare, reclamație se face prin comunicare în scris ( poștă, 

fax, e-mail) sau se depune la secretariatul instituției și primește un număr de înregistrare. 
b. Directorul școlii convoacă comisia de soluționare a sesizărilor și reclamațiilor , 

înștiințează asupra conținutului plângerii și deleagă comisia spre rezolvarea plângerii. 
c. Comisia se întrunește la o dată și oră stabilite, analizează cauza, solicită și obține dacă 

e nevoie , probe sau informații suplimentare și decide asupra obiectului plangerii – prin consemnarea în 
procesul verbal al comisiei de analiză. 

d. Coordonatorul comisiei înmânează procesul verbal la comisia de analiză  și directorului. 
Directorul supune după caz, discuția și aprobarea în CA /  CP a concluziilor din procesul verbal al 
comisiei de soluționare a plângerii. 

e. O scrisoare cu detalii privind rezultatul investigației și soluția propusă și aprobată este 
trimisă și persoanei care a depus plângerea. 
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f. Rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor se încheie prin arhivarea tuturor documentelor primite, 
comunicate intern și extern referitoare la cauză, intr-un dosar numerotat identic cu plângerea aferentă 
înregistrată inițial în registrul unic. 

g. Rezolvarea plângerilor se va face în cel mai scurt timp posibil având în vedere că 
termenul legal este de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul instituției, să fie respectat. În 
funcție de complexitatea plângerii, când se consideră necesară o cercetare mai  amănunțită, directorul 
poate prelungi termenul legal de 30 de zile, cu cel mult 15 zile – în cazul plângerilor care nu fac obiectul 
activității instituției sau în termen de maxim 5 zile – în cazul când acestea vor fi redistribuite către 
autoritățile competente, cu anunțarea petentului. 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


