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R E G U L A M E N T   
I N T E R N  A L   

LICEULUI TEORETIC „OCTAVIAN GOGA“  
HUEDIN 

 
An şcolar 2018-2019 

 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Prezentul REGULAMENT INTERN AL LICEULUI TEORETIC „OCTAVIAN GOGA“ 
HUEDIN este elaborat în baza art. 2, alin. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ş. (publicat în Monitorul 
Oficial nr. 720/19.09.2016) având în vedere Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările 
ulterioare, Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar (publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 696 din 23/09/2014), Ordinul nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,   
Statutul elevului aprobat prin ordinul nr. 4742/2016 (publicat în Monitorul Oficial nr. 645/23.08.2016) 
şi art. 242 din  Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 2. Prevederile din prezentul regulament intern a Liceului Teoretic „Octavian Goga“ sunt conforme 
cu prevederile din regulamentul-cadru, regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Teoretic 
„Octavian Goga“. 
Art. 3. Prezentul regulament intern este un document menit să statueze buna organizare şi desfăşurare a 
activităţii liceului şi contribuie la optimizarea calităţii la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, jud. 
Cluj. 
 Art. 4. Regulament Intern se adresează tuturor persoanelor implicate în activităţi în cadrul Liceul 
Teoretic „Octavian Goga“ Huedin și este elaborat în conformitate şi cu următoarele acte normative:  
• Contractul colectiv de muncă;  
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în  2013; 
• Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat în MO nr. 345/18 mai 2011; 
• HG nr. 123/7.02.2014 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la 
informaţiile de interes public, publicată în MO nr. 663/23.10.2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
• Legea 287/2009, noul Cod civil republicat în MO, partea I, nr.505/15 iulie 2011; 
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Art. 5. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic, 
personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin. 
Art. 6. Regulile de disciplină și obligațiile reciproce ale întregului personal, care decurg din prezentul 
regulament, sunt stabilite în vederea desfășurării în condiții optime și la standarde ridicate de calitate a 
procesului instructiv-educativ, precum și a activităților conexe care se desfășoara în cadrul proiectelor 
școlii. 
Art. 7. Prevederile prezentului Regulament se aplică și personalului angajat temporar, în cumul sau cu 
norma incompletă, persoanelor detașate în unitate, studenților aflați în practica pedagogică și 
îndrumătorilor acestora, precum și personalului angajat pentru prestarea de servicii școlii. 
Art. 8. Regulamentul este adoptat în conformitate cu legislația în vigoare și nu i se substituie acesteia; 
necunoașterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul școlii, de consecințele 
încălcării lui. 
 
 
CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA UNITĂŢII ŞI PROGRAMUL DE MUNCĂ 
 
Art. 9. Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, funcţionează ca instituţie de învăţământ de stat, 
subordanată Ministerului Educaţiei Naţionale, este persoană juridică subordonată Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Cluj, face parte din reţeaua şcolară a oraşului Huedin şi este parte a Consorţiului Şcolar Huedin 
alături de Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin, Şcoala Gimnazială „Ady Endre“ Sâncraiu şi Şcoala 
Gimnazială „Kós Károly“ Izvoru Crişului. 

La nivelul oraşului Huedin există organizate două circumscripţii şcolare iar Liceului Teoretic „O. 
Goga” Huedin îi sunt arondate următoarele străzi: Băii, Câmpului, Colonia Nouă, Crişului, Ecaterina 
Varga, Fildului, Gării, Gheorghe Doja, Ing. Aurel Lazea, Izvorului, Lalelelor, Lăutarilor, Mănăşturului, 
Molidului, Morii, Moţilor, Aleea Muntelui, Observatorului, Piaţa Republicii nr. 1-8, Piaţa Victoriei nr. 
11-38, Plopilor, Pominlor, Protopop Aurel Munteanu, Soarelui, Tăbăcarilor, Teilor, Trandafirilor, Ursus, 
Veteranilor, Viilor şi Zorilor. 
Art. 10. La Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin avem învăţământ de zi şi trei cicluri şcolare: 

a. primar (clasele Clasa Pregătitoare şi  clasele I - IV); 
b. gimnazial (clasele V-VIII); 
c. liceal, curs de zi (clasele IX-XII) cu filiera teoretică, profil real, specializările matematică-

informatică şi ştiinţele naturii şi profil uman, specializarea filologie şi ştiinţe sociale. 
 Termenele pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare, clasa a V-a, precum şi criteriile de aprobare 
pe locurile existente la aceste clase şi la clasa a IX-a, profil uman se vor stabili anual de către Consiliul 
de Administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art. 11. Programul de lucru în unitate este:  

1. cursurile se desfăşoară într-un singur schimb pentru toate tipurile de învăţământ după cum 
urmează: 800-850; 900-950; 1000-1050; 1110-1200; 1210-1300; 1310-1400; 1410-1500; 

2. profesori de serviciu pe şcoală: 745-1500;  
3. secretar şef, contabil şef, administrator, laborant, bibliotecar 800-1630 (luni-joi; vineri 8-1400) ; 
4. îngrijitoarele își vor desfășura activitatea în trei schimburi, astfel:  

- ziua 1 - de la ora 600 la ora 1000 și de la 1400 la ora 1800; 
- ziua 2 - de la ora 1000 la opra 1800; 
- ziua 3 – de la ora 1200 la ora 2000; 

5. muncitor de întreţinere: 700-1500; 
6. inginerul de sistem / analistul programator: 700;-930 , 1200-1330, 1800-2200 şi/sau după necesităţi; 
7. pedagog, supraveghetor de noapte: 1600-2200; 2200-600; 
8. bucătar: 630-1430; 
9. spălătoreasă: 1530-1930; 
10. fochist: în două schimburi pe timp de iarnă (în conformitate cu programul stabilit de administrator şi 
conducere) şi între 700-1500 în rest; 
11. magaziner: 1500-1900; 
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12. paznici: în trei schimburi cu acoperirea zilelor de sâmbătă şi duminică; 
13. îngrijitor internat: luni-joi 800-1200  și 1630-2030; 
   Vineri 800-1500. 
Art. 12. 1) De respectarea programului de lucru răspund: 

d. director şi director adjunct pentru întreg programul; 
e. secretar şef pentru activitatea de la secretariat; 
f. contabil şef pentru activitatea de la contabilitate şi administrator; 
g. administrator pentru îngrijitori, muncitori de întreţinere, bucătar, fochişti, paznici. 

             2) Bibliotecara, laboranta, inginerul de sistem / analistul programator, pedagogul sunt 
subordonaţi directorului unităţii, iar atribuţiile lor sunt menţionate în fişa postului. 
Art. 13. Prezenţa la program se consemnează zilnic în condica de prezenţă după cum urmează: 

a) personalul didactic de predare în condica de la sala profesorală cel târziu la ora 750 
pentru cei care au prima oră în orar (de la ora 800). 

b) personalul nedidactic, bibliotecar, laborant, inginer de sistem / analist programator şi 
personalul muncitor de la liceu în condica de la secretariat; 

c) personalul de la cantină şi internat în condica de la cantină. 
 Aceste condici vor fi controlate zilnic de către cei care răspund de respectarea programului, conform art. 
11 din prezentul regulament. 
 Orele şi activităţile efectuate peste program se vor consemna de asemenea în condica de prezenţă sau 
într-un registru special, urmând a se acorda ore libere în baza legislaţiei în vigoare (Codul Muncii, art. 
119). 
Art. 14. 1) Accesul în unitate este permis angajaţilor unităţii şi elevilor înscrişi numai pe bază de 
legitimaţie/ecuson/carnet de elev sau alt tip de act care permite identificarea. 
 2) Intrările în incinta unităţii vor fi deschise la ora 730 de către personalul de serviciu şi vor fi închise la 
ora 1500. Pe timpul orelor, atât intrările în incintă cât şi intrările laterale în clădire vor fi închise, dar cu 
supravegherea acestora de către profesorii de serviciu sau pază, pe timpul pauzelor vor fi deschise uşile 
laterale de la clădirea principală. 
 3) Persoanele din afara unităţii care doresc să intre în unitate, se vor prezenta la intrarea principală, vor 
informa persoanele de serviciu despre motivul vizitei şi în limitele regulamentului vor fi luate măsuri 
pentru rezolvarea problemelor solicitate. La intrarea în unitate aceste persoane vor lăsa un act de 
identitate la pază/portar/profesor de serviciu şi vor primi în schimb o legitimaţie de vizitator. Dacă 
persoanele străine doresc să intre în audienţă la director/director adjunct, acestea vor trece prima dată pe 
la secretariat, pentru a fi trecute în Registrul de audienţe. La părăsirea unităţii, vor lăsa legitimaţia la 
pază/portar/profesor de serviciu şi li se vor înapoia actele de identitate. 
 4) În incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar orice activitate în afara programului se va desfăşura 
cu acordul conducerii unităţii (director, director adjunct). Sunt interzise, potrivit legii, crearea şi 
funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică 
şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în 
pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului unităţii. 
Art. 15. Planificarea concediului de odihnă pentru cadrele didactice se face de către conducerea unităţii 
în conformitate cu legioslaţia în vigoare şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie. Programarea 
concediului pentru restul personalului angajat se face de către responsabilii sectoarelor respective şi se 
aprobă de către Consiliul de Administraţie. 
 
CAPITOLUL III  
REGULI PRIVIND PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 
Art. 16 Accesul în instituție 
1. Accesul persoanelor și al autovehiculelor în incinta unității școlare se face numai prin locurile 

special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și 
ieșirea din perimetrul școlii. Este permis numai accesul autovehiculelor de la ambulanță, pompieri, 
poliție, salubrizarie sau jandarmerie, precum și a celor care asigură intervenția operativă pentru 
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remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie etc.) sau a celor care 
aprovizionează unitatea cu materialele contractate. 

2. Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ este permis pe baza legitimaţiei de 
serviciu și al elevilor școlii este permis în baza legitimației de elev/carnetului de elev vizat de 
conducerea școlii, document care va fi prezentate obligatoriu la punctul de control în momentul 
intrării. 

3. Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și a ecusonului care se eliberează 
la punctul de control, unde se va afla și registrul în care se vor nota: numele și prenumele 
vizitatorului, seria și numărul actului de identitate al persoanelor care solicită accesul în unitate, 
precum și destinația vizitei (diriginte, secretariat, contabilitate, direcțiune etc). 

4. Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de învățământ, 
pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se pastrează și se 
eliberează de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare și 
control de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada șederii în 
școală și se restituie la plecare. 

5. Este interzis accesul în instituție al persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a unor 
substanțe interzise, precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică. 
În situația în care personalul de pază nu le permite accesul și aceștia refuză să părăsească unitatea de 
învățământ, va fi anunțată poliția de proximitate. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor 
însoțite de câini, precum și a persoanelor care dețin arme, obiecte contondente, substante toxice, 
exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile. Este intezisă introducerea 
publicațiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor și a țigărilor. Se interzice 
comercializarea acestor produse în perimetrul școlii sau în imediata apropiere a acesteia. 

6. Personalul de pază și cadrele didactice au obligația să supravegheze comportamentul vizitatorilor și 
să verifice sălile în care aceştia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin 
conținutul lor pot produce evenimente nedorite. 

7. În situația organizării ședintelor cu părinții sau a altor activități cu caracter comemorativ, educativ, 
cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfășura în incinta școlii, conducerea unității de învățământ, 
alături de organizator, va asigura întocmirea și transmiterea la punctul de control a tabelelor 
nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, iar în baza lor va fi permis accesul, 
după efectuarea verificării identității persoanelor nominalizate. 

8. Programul școlii, precum și programul de audiențe la nivelul diferitelor departamente se stabilește 
semestrial de către conducerea unității de învățământ și se afișează la punctul de control. 

9. Elevii pot părăsi unitatea de învățământ numai după terminarea orelor de curs, iar în situații bine 
justificate, cu bilet de voie, conform procedurii elaborate de școală. 

10. Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce îi revin, conform fișei 
postului, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor 
încredințate, precum și pentru asigurarea ordinii în perimetrul școlii. 

Art. 17 Securitatea și sănătatea în muncă 
1. Angajatul își desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu pregătirea şi 
instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său. 
2. În acest scop angajatul are următoarele obligaţii: 
- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a 
acestora ; 
- să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie şi 
învăţare; 
- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a 
echipamentelor tehnice şi a clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ; 
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de 
muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 
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- să întrerupă lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de 
îndată conducătorul locului de muncă; 
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la activitate; 
- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost 
acordat; 
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu persoana cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate 
condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de 
muncă; 
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu persoana cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea 
competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul 
protecţiei muncii. 
3. Angajatul nu poate fi implicat în nicio situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 
4. Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să prezinte 
acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională. 
5. Angajatul care, în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă, nu trebuie să fie supus la niciun 
prejudiciu din partea angajatorului şi trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe defavorabile şi 
injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe grave ale angajatului. 
6. În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care se impun 
pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi. 
7. Angajatorul se va asigura din timp că angajaţii sunt apţi, în situaţia precizată la aliniatul precedent, să 
aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi mijloacele tehnice de care dispun. 
8. Angajatul cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă va beneficia de timpul necesar 
exercitării atribuţiilor specifice.Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă. 
9. Angajatul cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă are dreptul la o instruire 
corespunzătoare. Instruirea, formarea şi perfecţionarea lor se realizează în timpul programului de lucru şi 
din bugetul unităţii, fie în cadrul acesteia, fie în unităţi abilitate în acest sens. 
10. Angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca angajații cu atribuţii specifice privind protecţia 
muncii, precum şi reprezentanţii angajaţilor pe probleme de securitate şi sănătate în muncă să fie 
informaţi referitor la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la măsurile de prevenire şi de 
protecţie corespunzătoare, inclusiv la cele privind primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi 
evacuarea personalului, să aibă acces la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi 
la măsurile de protecţie stabilite, la evidenţele privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, la 
dosarele de cercetare a accidentelor, să fie informaţi cu privire la existenţa instituţiilor şi organizarea de 
profil la nivel local și naţional. 
11. 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. 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. 
12. În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, 
angajatorul va lua măsuri privind respectarea 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 etc.;  
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- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ;  
Art. 18 Apărarea impotriva incendiilor 
1. Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva 

incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. 
2. În acest scop angajatul are următoarele obligaţii: 
- să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducerea instituţiei; 
- să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva 
incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, sau persoana responsabilă desemnată de conducerea 
instituţiei;  
- să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau 
le desfăşoară; 
- să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al proiectantului 
iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al 
unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 
- să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune tehnică 
ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu. 
3. Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii: 
- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, 
de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 
împotriva incendiilor; 
- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 
precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor; 
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu; 
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 
producerea incendiilor. 
4. Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe, conform procedurii, serviciile de urgenţă 

şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. 
5. În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu reacredinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde 

contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de 
intervenţie. 

6. În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor 
aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a personalului 
serviciilor de urgenţă etc. În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, angajatul are obligația 
să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor, să 
permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de 
salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse; 

7. Angajatul este obligat să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea 
terenurilor, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu 
forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri. 

 
 
CAPITOLUL IV:  
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
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Art. 19 Angajatorul are obligația să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și 
bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul 
de sex;  
Art. 20 Angajatorul are obligația să emită sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru 
angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, așa cum sunt definite în 
lege. 
Art. 21 Angajatorul are obligația să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri 
vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;  
Art. 22 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 
persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațile de muncă, referitoare la: 
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea 
posturilor vacante;  
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;  
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 
d) stabilirea remunerației;  
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și de protecție socială; 
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și 
reconversie profesională;  
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;  
h) promovarea profesională;  
i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
j) dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 
Art. 23 Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puțin favorabil 
aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în condițiile 
legii.  
Art. 24 Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru 
creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în condițiile legii.  
Art. 25 Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:  
a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;  
b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copilului cu dizabilități; 
 c) salariatul se află în concediu paternal.  
Art. 26 La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de până 
la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal, salariata/salariatul 
are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiții de 
muncă echivalente și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar 
fi avut dreptul în timpul absenței.  
Art. 27 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 
hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau ca efect:  
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 
afectată;  
b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 
remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul 
refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.  
Art. 28 Constituie discriminare și este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relațiilor sau 
a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamație 
la nivelul unității sau care a depus o plângere, în condițiile prevăzute de lege la instanțele judecătorești 
competente, în vederea aplicării legii și după ce sentința judecatorească a rămas definitivă, cu excepția 
unor motive întemeiate și fără legătura cu cauza.  
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Art. 29 Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, în ceea ce privește accesul 
femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, la perfecționare și, în 
general, la educație. Ministerul Educaței Naționale asigură, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea 
și informarea corespunzatoare a cadrelor didactice, la toate formele de învățământ, public și privat, pe 
tema egalității de șanse pentru femei și bărbați.  
Art. 30 Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, aducând 
atingere imaginii unei persoane în viața publică și/sau particulară, precum și a unor grupuri de persoane 
este interzisă.  
Art. 31 Este interzisă utilizarea în publicitate a situațiilor în care persoanele, indiferent de apartenența la 
un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare și cu caracter pornografic. Informațiile 
distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și nu 
vor conține, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe criteriul de sex. 
 
 
CAPITOLUL V: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE 
ANGAJAŢILOR 
 
Art. 32. Drepturi ale angajatorului și angajaților: 
1. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b) să stabilească, prin fișa postului, atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;  
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului de ordine interioară; 
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora. 
2. Angajații au, 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; 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.  
Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de 
administraţie al unităţii, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, afiliate la una dintre 
federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în 
funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar.  
Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.  
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 unității.  
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.  
Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, 
după cum urmează:  
- căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  
- naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură 
(concediul paternal);  
- căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;  
- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor persoane 
aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;  
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-  schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;  
- decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;  
- schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;  
- 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).  
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.  
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.  
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.  
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 acces la formarea profesională;  
h) dreptul la informare şi consultare; 
dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;  
i) dreptul de a participa la acţiuni colective și de a constitui sau de a adera la un sindicat;  
j) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile domeniului 
învățământ. 
Art. 33 Obligații ale angajatorului și angajaților: 
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, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din contractele individuale de muncă;  
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor 
sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii;  
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 
f) 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;  
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;  
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;  
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
2. Angajaților le revin, în principal, următoarele obligaţii:  
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
programului, fişei postului, contractului de muncă, conform planului managerial, precum şi ale 
dispoziţiilor scrise sau verbale ale conducerii unităţii şi responsabilului de compartiment/comisie; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; Angajaţii care au în subordine alţi angajaţi au obligaţia de a 
stabili sarcinile zilnice de muncă pentru aceştia, ordinea de prioritate a sarcinilor date, de a urmări 
prezenţa lor la serviciu conform orarului de muncă şi modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
Fiecare angajat este obligat să fie prezent la locul de muncă prevăzut, conform orarului stabilit. Părăsirea 
locului de muncă, absenţa de la programul stabilit, chiar temporar, înlocuirea la serviciu de către un alt 
angajat al şcolii sunt permise numai cu aprobarea prealabilă a responsabilului de compartiment sau a 
directorilor. Este interzisă categoric înlocuirea unui angajat al şcolii cu o persoană care nu are calitatea 
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de angajat al şcolii sau cu un angajat al unităţii care nu are competenţa de a îndeplini sarcinile de muncă 
ale celui înlocuit; 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară, în contractul colectiv 
de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;  
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
3. Ţinând cont de specificul muncii într-o instituţie de învăţământ, de necesitatea ca toţi angajaţii să 
contribuie la educarea corespunzătoare a elevilor, se interzic cu desăvârşire următoarele fapte: 
- introducerea sau consumul de droguri în incinta unităţii; 
- introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în incinta unităţii, precum şi  prezenţa la serviciu sub 
influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor; 
- fumatul în incinta unităţii, introducerea în incinta unităţii a materialelor şi publicaţiilor obsecene, 
pornografice; 
- efectuarea de gesturi obscene şi exprimarea necivilizată sau vulgară; 
- desfăşurarea de activităţi de propagandă politică şi de prozelitism religios; 
- denigrarea personalului unității sau a activității din unitate în fața elevilor sau a persoanelor străine; 
- trimiterea elevilor în afara unităţii neînsoţiţi sau fără bilet de voie, lăsarea lor fără supraveghere; 
- înstrăinarea valorilor materiale aparţinând şcolii date în folosire sau păstrare salariaţilor; 
- scoaterea din unitate prin orice mijloace a uneltelor, echipamentelor de protecţie a muncii, sau a 
oricăror materiale, aparţinând unităţii fără bonuri de ieşire eliberate şi aprobate de conducere; 
- părăsirea clasei în timpul orei și scoaterea elevilor de la ore din motive de indisciplină;. 
4. Timpul de lucru este conform cu legislaţia în vigoare, adică 8 ore/zi, 40 ore/săptămână şi va fi efectuat 
în funcţie de natura postului, zilnic, săptămânal sau lunar în conformitate cu prevederile din fişa postului 
şi orarul de serviciu. Pentru cadrele didactice, durata timpului de lucru este de 40 de ore conform 
legislației în vigoare și cuprinde: 
- activități didactice de învățare, evaluare, de educație, conform planurilor-cadru, 18 ore pe săptămână; 
- activități de pregătire metodico-științifică și activități extracurriculare, complementare procesului de 
învățământ, ore de comunicare cu familiile elevilor, ore de evaluare a elevilor, inclusiv participarea la 
consiliile profesorale ale școlii și consiliile claselor, ora de dirigenție, ore de serviciu pe școală, alte 
activități desfășurate de unitatea de învățământ sau alte instituții partenere la care participă elevii școlii. 
5. Prezenţa la serviciu va fi consemnată de cadrele didactice, în condicile de prezenţă, cu înscrierea 
zilnică a temelor parcurse, conform planificărilor, pentru ceilalţi angajaţi, în condica de prezenţă a 
personalului pe compartimente. Exactitatea înscrisurilor în aceste condici va fi verificată zilnic şi 
contrasemnată, după ce s-au menţionat în scris absenţele, de către director pentru cadrele didactice și 
secretarul-șef pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic. 
6. Angajaţii care nu se pot prezenta la serviciu, indiferent de motiv, vor anunţa acest lucru din timp, 
pentru a se putea lua măsuri de înlocuire sau reprogramare a activităţilor de la care lipsesc. 
7. Conform legislaţiei în vigoare, salariaţii au dreptul la zile libere pentru evenimente familiale deosebite 
(căsătorie, deces, naştere copil etc.), la zile concediu fără plată cu acordul Consiliului de Administratie, 
la concediu de studii, la concediu medical şi la concediu de odihnă conform unei programări prealabile. 
Programarea concediilor de odihnă se face pe bază de cerere individuală, înregistrată la secretariatul 
şcolii şi devine operaţională după aprobarea de către conducerea școlii. 
8. Personalul didactic va efectua concediul de odihnă în vacanțele anului școlar, iar personalul didactic 
auxiliar și nedidactic pe parcursul anului calendaristic.  
9. Conducerea unității este obligată să asigure efectuarea întregului concediu anual pentru tot personalul 
unității. În mod exceptional zilele de concediu de odihnă neefectuate trec în anul următor și se vor 
efectua acestea cu prioritate. 
 
 


