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Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor”pentru anul
școlar 2021-2022

I. Dispoziții generale
Prezentul regulament a fost conceput pe baza :
• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
• OMENCS nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului,
•

Contractului colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar nr437/17.04.2019,

• Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar (ROFUIP) - OMENCS nr. 5447/2020
•

Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
•

Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității

•

Codului muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare,

•

Constituției României, cu modificările și completările aduse prin legea de revizuire din
18.09.2003

•

Altor dispoziții legale incidente,

• Propunerilor primite de la cadre didactice, părinţi şi elevi.
• ORDIN nr. 5.545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
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Regulamentul de ordine interioară - numit în continuare Regulament - reprezintă o
completare a Regulamentului şcolar (ROFUIP) la nivelul exigenţelor impuse de
tradiţia şi condiţiile Liceului d e A r t e “ P l u g o r S á n d o r ” şi a fost aprobat în
şedinţa Consiliului de administraţie, completând Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă.
Regulamentul cuprinde normele de ordine şi disciplină în care dorim să se
desfăşoare activitatea în Liceul d e

Arte

“Plugor

S á n d o r ” numit în

continuare, unitate de învăţământ. Respectarea lui este obligatorie pentru tot
personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevi şi părinţi/reprezentanţii
legali ai acestora.
Prevederile acestui regulament se aplică şi personalului angajat temporar,
studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi personalului care prestează servicii în
unitatea de învăţământ; aceste prevederi se pot completa şi/sau modifica ori de
câte ori este cazul, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de
administraţie sau în urma propunerilor validate în cadrul şedinţelor Consiliului
profesoral.
Conducerea şcolii va coordona discutarea Regulamentului, după aprobarea în
Consiliul de administrație, de către diriginţi la clase, iar elevii şi părinţii vor
semna de luare la cunoştinţă.
Câte un exemplar din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (ROFUIP), elaborat de M.E.N., un exemplar din Statutul
elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/10.08.2016 precum şi un exemplar din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ impreună cu
anexele sale se vor găsi la punctele de documentare (bibliotecă, secretariat,
cancelarie), pentru a putea fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de
părinţi/reprezentanţii legali ai acestora.
Liceul d e A r t e “ P l u g o r S á n d o r ” din Sfântu Gheorghe, în conformitate cu
planul de şcolarizare aprobat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna
organizează cursuri de zi ale învăţământului preuniversitar după cum urmează:
• cursuri pentru învăţământ vocaţional de artă, secția muzică : clasele P, I - IV
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• cursuri pentru învăţământ vocaţional de artă, secțiile muzică și arte plastice : clasele V VIII
• cursuri pentru învăţământ vocaţional de artă, secțiile muzică, arte plastice și teatru:
clesele IX-XII
Activităţile specifice procesului de învăţământ se desfăşoară în spaţii special
amenajate în acest sens, în două corpuri de clădire :
• Corpul A, Str.Kossuth Lajos, Nr 15
• Corpul B, Str.Kossuth Lajos, Nr 15
Programul Liceului d e A r t e “ P l u g o r S á n d o r ” din Sfântu Gheorghe se desfășoară
în 2 schimburi, cu ore de 45 minute, pauze de 10 minute în promul schimb și pauze cu 7
minute pentru schimbul 2.
-Primul schimb începând de la ora 8,00-13,20, clasele P,I-IV și V-VIII la ore de cultură
generală, iar după terminarea acestor ore la ore de specialitate artistică.
DEZINFECȚIE între cele două schimburi
-Al doilea schimb începând de la 14,00-19.00, clesele liceale la ore de cultură generală,
inainte de masă la ore de specialitate artistică.

REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ART. 1. Accesul persoanelor în unitatea de învăţământ este supus controlului prin
punctul de control acces prin respectarea legislației: purtarea măștii de protecție,
dezinfecția mâinilor, păstrarea distanței de 1,5 m față de celelalte persoane
ART. 2. Accesul personalului didactic, al personalului angajat al unităţii de învăţământ
si al elevilor se face prin 2 intrări trecuți prin triaj medical.
Art. 3 Accesul tuturor vizitatorilor se face pe baza CI/paşaport.
Accesul grupurilor de persoane se face numai cu acordul directorului.
ART.4. În cazul solicitării accesului vor fi respectate următoarele reglementări:
a) Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor nu au acces în instituţie.
 programul consultaţiilor organizate de către profesori/diriginti se va desfășura online
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 în cazuri excepționale cu acordul direcțiunii se pot cere audiențe în școală
b) Ședințele cu părinții se vor desfășura online pe platforma școlii
c) Părinţii/reprezentanţii legali pot însoţi până la intrarea în școală - elevii cu deficienţe
locomotorii până la locul desfăşurării activităţilor şcolare.
d) Reprezentanţii mass-media pot avea acces în incinta unităţii de învăţământ
numai după ce au obţinut o aprobare nemijlocită din partea directorului.
e) Persoanele cu drept de control – reprezentanţi ai M.E.N., I.S.J.Covasna, ai altor
instituţii vor fi consemnate în registrul de acces persoane, accesul în unitatea de
învăţământ făcându-se pe baza legitimaţiei de serviciu şi a ordinului de deplasare.
ART. 5. Părăsirea de către elevi a incintei unităţii de învăţământ în timpul programului este
strict interzisă.
ART. 6. Părăsirea unităţii de învăţământ în grup, pentru diverse activităţi organizate
de către cadrele didactice în timpul programului, în afara spaţiului şcolar, se face cu
aprobarea prealabilă a directorului.
ART. 7. Nu este permis accesul angajaților și elevilor cu autovehicule cu motor în
curtea unităţii. Nu este permisă intrarea cu biciclete, cu rolere, skatebord-uri, ele
trebuiesc parcate în punctele special amenajate din fața școlii. Unitatea de
învăţământ nu este responsabilă pentru eventualele daune suferite de acestea sau
pentru dispariţia lor.
ART. 8. În vederea realizării siguranţei elevilor şi a condiţiilor pentru un climat
şcolar optim, unitatea de învăţământ aplică în mod activ ROFUIP si Statulul
Elevului, alte documente legislative incidente şi sancţiunile conforme cu prevederile
acestora
ART. 9. Dacă siguranţa elevilor ori a personalului este ameninţată, conducerea şcolii
va transmite această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi inspectoratului şcolar cu respectarea prevederilor conţinute de legea referitoare la protecţia datelor
personale.
ART. 10. Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în incinta şcolii, Liceul
d e A r t e “ P l u g o r S á n d o r ” din Sfântu Gheorghe fiind supravegheat video în
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amândouă clădiri și în curte respectiv intrarea principală și secundară a unității. Sunt
definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale,
aşa cum se prevede prin codul penal.
ART. 11. Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la
asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi de siguranţă. Spaţiile şcolare
vor fi menţinute în condiţii de curăţenie de către toţi participanţii la activităţile
şcolii.
ART. 12. Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi
elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de
şcoală, inclusiv în timpul deplasării zilnice spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din
partea elevilor un comportament corespunzător calităţii de elev. Limbajul utilizat va fi
politicos.

ÎN PERIMETRUL ȘCOLAR ESTE INTERZISĂ:
ART.13. În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în
vigoare.
În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor
mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor
de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în
situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special
amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.
ART. 14. În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este
interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
ART.15. În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație
al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală,
interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de
învățământ sau altele asemenea:
- orice acţiune care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor programate;
- insultarea sau hărţuirea persoanelor;
- deţinerea, păstrarea şi/sau utilizarea de arme de orice tip, alcool, droguri, substanţe

psihotrope, ţigări, tigarete, produse din tutun, brichete, ţigări electronice, artificii,
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substanţe inflamabile , substanţe cu potenţial exploziv sau cu potenţial vătămător.
- fumatul.
- crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de propagandă

politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de
moralitate și care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum și a
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
Nerespectarea acestori interdicţii atrage sancţiuni conforme legislatiei in vigoare.
ART. 16. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa
absenţelor, întârzierilor şi eliminărilor. Neîncadrarea în programul anunţat constituie abatere.
ART. 17. Elevii poartă răspunderea pentru bunurile personale pe parcursul întregii zile
şcolare; unitatea de învăţământ nu este responsabilă pentru bunurile personale deteriorate sau
dispărute.

CONSILIUL ARTISTIC AL LICEULUI DE ARTE ,,PLUGOR SÁNDOR”
ART. 18. În Liceul de Arte ,,Plugor Sándor'' îşi desfăşoară activitatea Consiliul Artistic, cu
rol de supraveghere şi îndrumare a activităţii artistice a elevilor în spaţiul public, având
următoarea

componenţă:

director,

responsabilii

catedrelor

de

specialitate,

persoană/persoanele nominalizate prin decizie ca responsabile de imaginea unităţii.
ART. 19. Atribuţiile Consiliului artistic sunt următoarele:
•

propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii artistice ale elevilor pentru ridicarea
nivelului de performanţă;

•

sprijină elevii capabili de performanţe prin asigurarea condiţiilor de
pregătire corespunzătoare pentru competiţii;

•

sprijină, alături de ceilalţi factori de conducere din şcoală, activitatea
artistică în public a elevilor prin diferite activităţi manageriale;

•

consiliază, analizează şi îndrumă din punct de vedere profesional-artistic
elevii care doresc să studieze pe o perioadă limitată în alte ţări;

•

întocmeşte recomandări privitoare atât la elevii care reprezintă unitatea de
învăţământ cât şi pentru cei care nu corespund exigenţelor profilului vocaţional sau
manifestă dezinteres în continuarea studiilor.
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•

organizează diferite activităţi artistice în colaborare cu conducerea unităţii de
învăţământ;

•

monitorizează aportul material personal al elevilor în finalizarea lucrărilor de
atestare profesională şi stabileşte perioada de păstrare a lucrărilor în unitatea
şcolară;

•

asigură colaborarea cu parteneri externi în vederea realizării unor proiecte sau acţiuni;

•

apreciază şi face recomandări în cazul elevilor cu rezultate şcolare slabe la
disciplinele de specialitate.

•

Responsabilităţile specifice membrilor Consiliului artistic în realizarea
proiectelor se stabilesc în cadrul şedinţelor de lucru.

ART. 20. Consiliul profesoral, consiliul profesorilor clasei, comisiile cu caracter permanent,
temporar sau ocazional, profesorii diriginti si cadrele didactice au atributii specifice,
cuprinse in fisele de post in conformitate cu LEN, ROFUIP si alte documente legislative
conexe.
ACTIVITATEA ȘCOLARĂ
ART. 21. Dispoziții generale
(1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului de învățământ, respectiv perioadele de desfășurare a
cursurilor, vacanțelor și sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al
ministrului, cu consultarea federațiilor sindicale, reprezentative la nivel de
ramură.
(3) În situații obiective, precum epidemii, calamități naturaleetc., cursurile
școlare potfi suspendate pe perioadă

determinată: diferitele scenarii de

predare instaurate în perioada pandemiei SARS-COV 2, scenariul verde
cu participarea tuturor elevilor în școală, scenariul galben-învățământ
hibrid în care: elevii claselor primare, a VIII-a și a XII-a participă toți în
școală, pentru celelalte clase jumătatea de clasă participă în școală, dar
toți la orele de specialitate artistică - care desfășoară individual sau în
grup; scenariul roșu, când toți elevii participă la predarea online.
(4) Suspendarea cursurilor școlare se poate face, după caz:
1. la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, cu
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consultarea sindicatelor și

aprobarea inspectorului școlar

general;
2. la nivelul grupurilor de unități din județul Covasna, la cererea
inspectorului școlar general, cu aprobarea MEN
3. la nivel regional sau național prin ordinul ministrului.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a
programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv anului școlar. Aceste
măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unității de învățământ.
ART.22. În Liceul de Arte ,,Plugor Sándor'' se organizează cursuri de zi, ale
învățământului preuniversitar, după cum urmează:
1. învățământ artistic ciclul primar, secție muzică 10 clase, cu predare în limba maghiară și
limba română
2. învățământ artistic ciclul gimnazial secție muzică și secție arte plastice 9 clase, cu predare
în limba maghiară și limba română
3. învățământ artistic ciclul liceal secție muzică, secție arte plastice și teatru 11 clase, cu
predare în limba maghiară și limba română
ART. 23.Liceul de Arte ,,Plugor Sándor'' are în total 30 de clase cu 585 elevi în anul
școlar 2020-2021 aprobată în planul de școlarizare. Planul de școlarizare se aprobă
potrivit Legii învățământului nr. 1 /2011. art. 96.
Criteriile de constituire a claselor sunt următoarele:
•

În învățământul primar, gimnazial și liceal vocațional artistic, clasele se

constituieîn funcție deoferta educațională a liceului și de opțiunile elevilor,
conform Regulamentului de Admitere în liceele vocaționale elaborat de M.E.N.
•

Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia școlii, al limbilor

moderne sau pentru situații speciale, clasele pot fi împărțite pe grupe, cu
aprobarea I.S.J. Covasna și M.E.N.
•

Grupele de specialitate se constituie în funcţie de structura claselor, de numărul

elevilor care se grupează în diferite discipline artistice, ori individuale la
disciplinele de instrument principal și instrument auxiliar
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Grupele, clasele, anii de studiu sub efectiv, funcționează doar cu aprobarea M.E.N.
Pentru pregătirea de specialitate se poate modifica durata orelor de curs, la propunerea
motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie şi cu aprobarea
inspectoratului şcolar. Activităţile specifice procesului de învăţământ se vor desfăşura în
spaţiile special destinate
Personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, personalul de îngrijire şi de pază
lucrează conform unui program întocmit de comun acord cu şefii de compartimente şi avizat
de conducerea şcolii.
Secretariat: 8,00-16,00 cu o pauză de masă între orele 13,30-14,00
Informatician: 8,00-16,00
Administrație: 8,00-16,00
Contabilitate: 8,00-16,00
Personal de întreținere: conform ROI- in două schimburi
Personal de pază: conform ROI – in două schimburi
ART. 24.

Orice activitate care implică cadrele didactice şi elevii unităţii

de

învăţământ, desfăşurată în afara orarului şcolar, în vederea pregătirii suplimentare
pentru examenele naţionale, concursuri, expoziţii, concerte, atestate profesionale,
activităţi extraşcolare, etc. va fi anunțată la începutul zilei respective de către cadrul
didactic organizator al activităţii coordonatorului de proiecte si programe,
precizându-se numele cadrului didactic, intervalul orar de desfăşurare, activitatea,
numărul de elevi, sala ocupată.
ART. 25. Profesorii au obligaţia să verifice dacă elevii au lăsat în ordine sala de
clasă/atelierul/laboratorul după ultima oră de curs sau finalizarea activităţii,
asigurând securitatea locaţiei.
ART. 26. Accesul oricărei persoane în sala de curs, în timpul activităţii este permis
numai cu acordul profesorului care desfăşoară activitatea la ora respectivă, cu
excepţia situaţiilor de urgenţă.
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ART. 27. Biblioteca funcţionează după un program care se aprobă anual de către
director şi se afişează la loc vizibil. Atribuţiile bibliotecarului sunt prevăzute în fişa
postului. Bibliotecarul se subordonează directorilor.
ART. 28. Compartimentul secretariat funcţionează în Corpul A in fiecare zi , având
afişat la loc vizibil programul de lucru cu publicul. Compartimentul este coordonat
de secretarul-şef şi se subordonează directorilor. În situaţii deosebite, programul
secretariatului se poate prelungi. Secretarul şef are obligaţia să elaboreze fişe de post
pentru personalul din subordine.
ART. 29. Serviciul contabilitate funcţionează în Corpul A. El este subordonat
directorului şi este coordonat de contabilul-şef. Funcţionează după un program
aprobat de către director.
ART. 30. Supravegherea medicală funcţionează în Corpul A, în intervalul orar 8-16,
având afişat la loc vizibil programul. Supravegherea medicală este deservit de către
un medic şcolar şi un asistent.
ART. 31. Serviciul administrativ este coordonat de către administrator care se
subordonează directorului
Art. 32. Programul personalului nedidactic este de 8 ore. Administratorul are
obligaţia să programeze personalul de întreţinere, îngrijire şi pază şi să stabilească
acoperirea tuturor sectoarelor de lucru, inclusiv în perioadele critice de vreme
nefavorabilă. Personalul nedidactic se subordonează directorului, precum şi şefilor de
compartimente. Aceştia din urmă au obligaţia să întocmească fişe de post pentru
personalul din subordine.
ART. 33. Între servicii se stabilesc relaţii de colaborare. Orice neînţelegere/conflict
ce poate să apară în derularea activităţilor specifice trebuie adusă la cunoştinţa
conducătorilor de compartimente sau directorilor şi soluţionată pe cale amiabilă.
Conducerea liceului promovează în politica de personal spiritul de echipă şi
colaborarea în realizarea sarcinilor de serviciu, ca valori importante pentru o cultură
a democraţiei.
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN SPAȚIUL ȘCOLAR
ART. 34. Repartizarea claselor în săli se face la începutul anului şcolar, respectând de
regulă, continuitatea în aceeaşi sală. Au prioritate clasele care au realizat investiţii
materiale în sala respectivă. În funcţie de orarul unităţii şi de sălile disponibile,
aceeaşi clasă poate ocupa săli diferite în aceiaşi zi după o dezinfecție prealabilă.
ART. 35. În laboratoare, cabinete, ateliere se desfăşoară cu prioritate orele de
specialitatea respectivă. În mod excepţional, cabinetele, laboratoarele, atelierele pot
funcţiona ca săli de clasă. În acest caz, profesorii şi colectivele respective răspund
pentru păstrarea în bune condiţii a bazei materiale. În cazul unor distrugeri, dacă nu
este identificat autorul, întreagă clasă este solidară la suportarea costurilor reparaţiei.
ART. 36. În cazul în care, în laboratoare se desfăşoară ore de altă specialitate, elevii
vor intra numai

însoţiţi de

profesor. La terminarea activităţii, profesorul

supraveghează ieşirea elevilor din sală şi se asigură că sala este securizată.
ART. 37 Intrarea elevilor în ateliere se face conform orarului şi planificării fiind
însoţiţi în permanenţă de către profesor. La încheierea programului profesorul
supraveghează ieşirea elevilor şi se asigură că sala este securizată.
ART. 38. Elevii pot lucra în ateliere numai după instruirea lor de către profesorul
coordonator şi în urma semnării unui proces-verbal de instruire privind normele de
protecţia muncii şi PSI, în spaţiul şcolar. Elevii, profesorii şi părinţii îşi asumă în scris
responsabilitatea pentru eventuale distrugeri, accidente sau alte nereguli ce se pot
produce în ateliere.
ART. 39 Orele de educație fizică se derulează conform orarului numai în aer liber
pe terenurile de sport, sala de sport fiind organizată sală de clasă în perioada
pandemiei cu coronavirus. Profesorii de educaţie fizică au obligaţia să verifice la
începutul şi sfârşitul programului starea echipamentelor Dacă se constată distrugeri
sau alte nereguli au obligaţia să contribuie la identificarea autorilor şi să anunţe
conducerea şcolii. În timpul programului, profesorii de educaţie fizică asigura
securitatea

vestiarelor,

fără

obligaţii

asupra

obiectelor

de

valoare

(bijuterii,dispozitive electronice,bani sau alte valori).
ART. 40. În anul scolar 2021-2022, activitatile sportive sunt indicate sa se desfasoare in
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curtea scolii , în aer liber fara masca.
ART. 41 Personalul de îngrijire şi întreg personalul nedidactic are următoarele obligaţii
în timpul prezenţei elevilor în unitatea de învăţământ:


supraveghează pe timpul pauzelor culoarele şi grupurile sanitare ale elevilor,
îndrumând elevii să folosească în mod corect spaţiile şcolare şi instalaţiile
sanitare;



securizează spaţiile şcolare –săli de clasă, ateliere, laboratoare– imediat ce acestea
sunt eliberate;



semnalează conducătorului de compartiment administrativ/conducerii şcolii,
eventualele nereguli, defecţiuni, distrugeri survenite în unitatea şcolară şi
contribuie la identificarea autorilor.



contribuire la menţinerea curăţeniei, ordinii şi disciplinei în unitatea de
învăţământ, colaborând cu profesorii de serviciu şi personalul de pază.

ART. 42 Personalul de pază se subordonează conducerii şcolii, având obligaţii conform
planului de pază, contractului dintre părţi şi consemnului, exercitând în principal
următoarele activităţi:


supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor în/din şcoală, permiţând accesul
acestora numai prin punctul de control acces şi intrarea destinată lor;



legitimează persoanele străine care se prezintă la punctul de control acces;



permit accesul vizitatorilor conform programului



nu permit intrarea comercianţilor în şcoală, cu excepţia reprezentanţilor editurilor;



interzic staţionarea nejustificată a persoanelor străine în curtea unităţii şcolare;



supraveghează elevii în pauze, la parter şi în curte, prevenind cazurile de agresiuni
fizice sau verbale.



protejează elevii de posibile agresiuni comise asupra lor;
identifică elevii care încalcă prevederile regulamentare sau care comit acte de
agresiune. Cazurile identificate vor fi aduse la cunoştinţă profesorului de
serviciu / dirigintelui / conducerii şcolii, printr- un raport scris.



interzic staţionarea elevilor în timpul orelor pe culoare, scări, grupuri sanitare
şi în curtea şcolii îndrumându-i către activităţile organizate şi contribuind la
încadrarea în program a elevilor.
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interzic părăsirea de către elevi a incintei şcolare în timpul programului;



interzic elevilor să introducă sau să folosească în perimetrul şcolar, obiecte
sau substanţe interzise de prezentul regulament, animale, patine sau planşe cu
rotile, trotinete, mijloace motorizate;



colaborează cu profesorul de serviciu pentru realizarea ordinii în şcoală,
observând elevii indisciplinaţi şi pe cei care produc distrugeri materiale;



anunţă poliţia în cazurile pe care nu le pot controla, precum şi în situaţia
în care observă staţionarea unor persoane suspecte în spaţiul public din
faţa şcolii.



verifică evacuarea completă a spaţiului şcolar, la încheierea programului.
ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

ART. 43. În anul școlar 2020-2021, toate cadrele didactice insotesc elevii pe timpul
orelor de curs si in timpul pauzelor acestora, conform orarului stabilit. Astfel, cadrele
didactice sosesc la scoala cu 10 minute inainte de inceperea programului si insotesc
elevii in sala de curs. In timpul pauzei, cadrele didactice insotesc elevii in curtea scolii.
Aici acestia sunt preluati de cadrul didactic cu care au urmatoarea ora. Cadrul didactic
care are ultima ora la clasa respectiva, ii conduce pe elevi la iesirea din unitate pe
traseul marcat.
ELEVI
ART. 44. Dobândirea calităţii de elev, transferul elevilor in cadrul Liceului de Arte
Plugor Sandor se dobandeste in conformitate cu prevederile legale stabilite la nivel
national prin Legea Educatiei Nationale, ROFUIP si alte documente legislative
incidente.
Drepturile, obligatiile si sanctiunile aplicabile elevilor
ART 45. Elevii se bucură de toate drepturile prevăzute în Constituţia României, în
Legea învăţământului, în Carta Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, Statutul elevilor precum şi de prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Drepturile
elevilor, obligatiile acestora cat si sactiunile ablicabile elevilor in cadrul Liceului de
Arte Plugor Sandor sunt cele prevazute in ROFUIP si in Statutul Elevului.
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Evaluarea, consemnarea şi comunicarea rezultatelor şcolare in cadrul
invatamantului de arta
ART. 46 Profesorii de specialitate au obligaţia că în primele săptămâni de şcoală să
efectueze o evaluare predictivă, după cum urmează:
Profesorii de specialitate au obligaţia că la sfârşitul fiecărui semestru să realizeze o evaluare
finală elaborate de elevi în orele de atelier la aceleaşi discipline
enunţate anterior.
(1) Elevii din învățământul preuniversitar (ciclul superior al liceului) de artă care
obțin la sfârșitul anului școlar la disciplina principală de specialitate media sub 6,00
(șase) sunt considerați necorespunzători și sunt îndrumați să își continue studiile întrun alt profil sau, la cerere, într-o altă specializare, astfel:
a) în cazul schimbării specializării aceasta se poate realiza numai cu aprobarea consiliului de
administrație, o singură dată pe parcursul unui ciclu de învățământ și pe baza unei evaluări
preliminare;
în cazul schimbării profilului, se aplică prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la transferul
elevilor; la cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performanțele școlare la disciplinele
de specialitate obținute pe perioada școlarizării în profilul artistic.
Elevii din învățământul preuniversitar de artă care nu promovează anul școlar la
disciplina principală de specialitate sunt considerați necorespunzători și sunt
îndrumați să își continue studiile într-un alt profil.
Evaluarea elevilor – cultură generală
ART. 47. Profesorii de cultură generală au obligaţia de a anunţa lucrările scrise, cu cel
puţin o săptămână înainte. Notele obţinute la aceste lucrări vor fi consemnate în catalog
după anunţarea rezultatelor.
ART. 48. Conform ART. 7 lit. l) din Statutul elevului, elevul sau reprezentantul legal
poate contesta rezultatele evaluării scrise, respectând procedura prevăzută la ART. 9
din acelaşi Statut.
ART. 49 Profesorii de cultură generală au obligaţia de a aloca o oră specială pentru
discutarea tezelor. Notele obţinute de elevi la teze vor fi consemnate în catalog în
momentul anunţării lor.

16

ART. 50. Notele obţinute de elevi la teze, lucrări scrise şi alte forme de evaluare,
trebuie consemnate de profesor în platforma Google Classroom, aplicatia Note care
vor fi trecute și în catalogul clasei. Diriginţii consemnează, în carnetul de elev, mediile
semestriale/anuale, dar pot consemna şi notele trecute în catalog la alte materii sub
semnătură proprie.
ART 51. Tezele şi lucrările scrise se păstrează de către profesor, pe tot parcursul anului
şcolar pentru a putea fi consultate oricând de către părinţi. Responsabilitatea informării
părinţilor cu privire la posibilitatea situaţiilor de corigentă, revine dirigintelui.
Rezultatele la evaluările scrise pot fi contestate de către părinți conform prevederilor
Statutului elevilor

CONSILIUL ELEVILOR
ART 52.

functioneaza in Liceul de Arte Plugor Sandor conform prevederilor

ROFUIP.
ART. 53. Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea la nivelul claselor IX – XII având
ca principale obiective:
 medierea relaţiei profesor, elev, părinţi;
 implicarea în rezolvarea problemelor de disciplină;
 organizarea activităţilor şcolare cu acordul conducerii liceului;
 organizarea de activităţi extraşcolare.

COMITETUL DE PĂRINȚI
ART. 54. Comitetul de parinti al clasei, respectiv comitetul reprezentativ parinti se
organizeaza in conformitate cu prevederile ROFUIP
ART 55. Drepturile si indatoririle parintilor in cadrul Liceului de Arte Plugor Sandor
sunt cele prevazute de legislatia nationala: Lege Educatiei Nationale, ROFUIP, Statutul
Elevului.
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
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Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe gestionează datele personale
în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016
în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).
Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe procesează date personale ale
angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților
acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de
furnizare de servicii educaționale.
Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată
asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea,

adaptarea, modificarea,

consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau
distrugerea.
Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe procesează date
personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:
–

Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a

elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea
examenelor interne și publice, concursurilor naționale și internaționale,
eliberarea de registre matricole și rapoarte de evaluare
–

Furnizarea

de

servicii

educaționale

complementare:

dezvoltare

personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități
extrașcolare, cluburi, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare,
crearea unui mediu virtual de învățare și acordarea accesului la rețeaua de
internet și intranet ale școlii, precum și monitorizarea utilizării rețelelor școlii
–

Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală,

supraveghere video
–

Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de

nevoie
–

Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale

ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, audituri și controale interne,
elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea
colaborării cu alte școli, arhivarea, evaluarea calității serviciilor noastre
–

Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și
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activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare
–

Soluționarea disputelor și litigiilor

Categoriile de date personale pe care Administrarea școlii: gestionarea
dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și
plăților, audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea
politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școli, arhivarea, evaluarea
calității serviciilor noastre
–

Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și

activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare
–

Soluționarea disputelor și litigiilor

Categoriile de date personale pe care Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu
Gheorghe le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
–

Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de

origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, email etc.;
–

Detaliile bancare;

–

Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare,

afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale
elevilor;
–

Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a

elevilor: rezultate academice și le procesează includ, dar nu sunt limitate la
următoarele:
rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor,
hobbyuri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor, etc.;
–

Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;

–

Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare,

alte detalii de identificare online, etc.;
–

Fotografii și videoclipuri

În general, datele personale deținute de Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu
Gheorghe au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre
părinți și elevi cu școala.
Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale
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Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe este o unitate de învățământ
autorizată și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale. Școala
colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului pe care ni lați dat, înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, conform art. 6
alin. 1 lit. a) din GDPR.
Vă rugăm să rețineți că pentru a beneficia de serviciile educaționale trebuie
încheiat un contract de școlarizare. În acest sens există câteva categorii de date
cu caracter personal necesare școlii pentru pașii inițiați de dumneavoastră pentru
a intra în proces de înscriere și pentru încheierea contractului de școlarizare.
Categoriile de date cu caracter personal sunt incluse în Formularul de înscriere.
Necompletarea tuturor informațiilor marcate ca obligatorii în formular va duce la
imposibilitatea școlii de a vă procesa cererea și de a încheia un contract cu
dumneavoastră.
Având in vedere că Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe oferă
servicii educaționale considerate servicii de interes public, în conformitate cu
prevederile aplicabile în domeniul educației din România, numeroase operațiuni
de prelucrare de date realizate de școală strict în scopuri educaţionale vor avea ca
bază legală pentru procesare, îndeplinirea unei sarcini de interes public.
În ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal
conform GDPR, respectiv informațiile medicale, vă rugăm să luați în
considerare faptul că școala procesează

informațiile medicale în baza

următoarelor motive juridice:
–

Prelucrarea este necesară din motive de interes public considerabil, pe

baza legislației europene sau a legislației naționale. Un astfel de temei juridic
este utilizat în special în acele situații în care școala trebuie să evalueze
capacitatea de învățare a unui elev și să adapteze activitățile didactice la
nevoile individuale ale acestuia.
–

Consimțământul explicit acordat de dumneavoastră pentru divulgarea

datelor personale ale elevilor în legătură cu alergii de care suferă.
Divulgarea datelor cu caracter personal
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Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe divulgă datele
dumneavoastră

personale

numai

angajaților

școlii,

personalului

și

colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a
asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare.

Stocarea datelor cu caracter personal
Liceul de Arte Plugor Sándor din Sfântu Gheorghe stochează toate datele
dumneavoastră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala,
iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de
date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele
referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării
activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde
potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în
cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Cu
toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte
documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o
perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le
are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală
impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru
cel puțin acea perioadă obligatorie.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''
REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

TITLUL I
Dispoziţii generale
CAPITOLUL I
Cadrul de reglementare
Art. 1
(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi
funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi
de
învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.
(2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului
regulament
de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.
(3) În baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu
atribuţii
în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii emit reglementări
specifice privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ liceal şi
postliceal
din domeniul respectiv.
(4) În unitățile de învățământ pilot, experimentale și de aplicație se respectă
prevederile
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a școlilor pilot, experimentale
și de
aplicație.
Art. 2
(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu
caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari
ai
educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor
colective de muncă aplicabile, unităţile de învăţământ îşi elaborează propriul
regulament
de organizare şi funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine
reglementări cu caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări
specifice fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se
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elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din
colectivul
de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi
ai
organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul
reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al
elevilor.
(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ,
precum şi modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul
Anexa
2

reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar
al
elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul
didactic
auxiliar şi nedidactic.
(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi
modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de
administraţie.
(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ
se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului
unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ.
(7)Educatoarele/Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru învăţământul
preşcolar/primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui
an
şcolar elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al unității de
învățământ.
(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi
revizuit
anual sau ori de câte ori este nevoie.
(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii
de
învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi
funcţionare
a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor
legale.
(10) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii
prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă
prin
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hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor
organizaţiilor
sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.
(11) Respectarea prevederilor Regulamentului cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar de către personalul didactic, didactic
auxiliar,
nedidactic și elevi, este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului cadru de
organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar constituie abatere și se
sancționează conform prevederilor legale.
Capitolul II
Principii de organizare și finalităţile învăţământului preuniversitar
Art. 3
(1) Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează pe baza principiilor
stabilite
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările
ulterioare.
(2) Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi
consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la
opinie
al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare
periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexa
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Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice
ingerinţe
politice sau religioase, în incinta acestora 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, integritatea fizică sau
psihică
a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.
Titlul II Organizarea unităţilor de învăţământ
Capitolul I Rețeaua școlară
Art. 5 Unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac
parte
din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.
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Art. 6
(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) Unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are
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
care 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/bancă -pentru unitățile de învățământ particular;
e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei
şi
Cercetării, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de
învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;
f) domeniu web.
(3) Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi
buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.
(4) O unitate de învățământ poate avea în componența sa una sau mai multe
structuri
școlare arondate, fără personalitate juridică, a căror activitate se desfășoară într-un
alt
imobil.
Art. 7
În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile
de
învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea
consorţiilor
şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 8
(1) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială,
după consultarea reprezentanţilor unităţilor de învățământ şi a autorităţilor
Anexa
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administraţiei publice locale, circumscripţiile unităţilor de învăţământ care
şcolarizează
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grupe şi/sau clase de nivel antepreșcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu
respectarea
prevederilor legale.
(2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea
unităţii de învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării
antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor.
(3) Unităţile de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreșcolar, preșcolar,
primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat,
copiii/elevii
care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.
Înscrierea
se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului
legal.
(4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului
la
o altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea
se
face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau
reprezentantului
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
minister.
CapitolulII
Organizarea programului școlar
Art. 9
(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 evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc
prin
ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii
excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă
determinată,
potrivit reglementărilor aplicabile.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de
învăţământ,
precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii
26

consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al
municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi
informarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul
Bucureşti
- la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca
urmare a hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de
Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU),
după
caz.
Anexa
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(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a
programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al
unității de învățământ.
(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și
cu
alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.
(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor,
preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului,
metodologia – cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul
tehnologiei și al internetului.
Art. 10
(1) În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot
organiza
activități educative cu copiii, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.
(2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi
unitatea de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional
conform
anexei la prezentul regulament.
Art. 11
(1) În unităţile de învăţământ, cursurile se pot organiza în forma de învăţământ cu
frecvenţă sau în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;
(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă poate fi organizată în program de zi sau seral.
(3) Învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. Pentru
unităţile de învăţământ care funcţionează în cel puţin două schimburi, programul
este
stabilit de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
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(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) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15
minute
după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa
pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 - 35 de
minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.
(6) În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu
alte
clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în
ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.
(7) 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;
după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 - 20 de minute.
(8) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații
excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.
Art.12
Anexa
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(1) Durata şi structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum şi
organizarea
procesului de învăţământ în cadrul programului "A doua şansă" sunt reglementate
prin
metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(2) În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administraţie, privind
resursele
existente (umane, financiare şi materiale) din unitatea de învăţământ, o comisie
propune
o ofertă sub formă de pachete educaţionale pentru programul "Şcoala după şcoală",
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
Programul "Şcoala după şcoală" se organizează prin decizia consiliului de
administraţie
al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar.
Capitolul III
Formațiunile de studiu
Art. 13
(1) În unităţile de învăţământ, 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.
(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea
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consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ 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 unităţii de învăţământ are posibilitatea de a consulta şi
consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
(3) În localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a
unei minorităţi naţionale, formațiunile de studiu pot funcţiona sub efectivul minim
sau
peste efectivul maxim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4)Activitatea de învăţământ în regim simultan se reglementează prin ordin al
ministrului educaţiei și cercetării.
(5)Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de
învăţământ/modulele la care predarea se face individual sau pe grupe de elevi.
(6) În situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional în
care
numărul de elevi de la o specializare/calificare profesională/un domeniu de pregătire
profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu
dublu
profil sau dublă specializare/calificare. În unităţile de învăţământ care şcolarizează
elevi
în învăţământ profesional şi tehnic, inclusiv dual, în care numărul de elevi de la o
calificare profesională este sub efectivele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot organiza clase cu maximum
trei
grupe cu calificări diferite.
(7) Clasele menţionate la alin. (6) se organizează pentru profiluri/domenii de
pregătire
profesională/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la
solicitarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului
şcolar şi
aprobarea ministerului.
(8) La disciplinele comune pentru toţi elevii claselor menţionate la alin. (6),
activitatea
se desfăşoară cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se
desfăşoară pe grupe.
Anexa
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(9) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi din
formațiuni de studiu diferite care aleg să studieze aceleaşi discipline opţionale, în
conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme
aprobat.
Art. 14
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Învăţământul special şi special integrat pentru preşcolarii/elevii cu deficienţe uşoare
şi
moderate sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe
sau
clase cu efective stabilite prin lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei.
Art. 15
(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal, profesional, inclusiv dual, se
asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta
educaţională a unităţii de învăţământ.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ constituie, de regulă, formaţiunile de studiu
astfel încât elevii să studieze aceleaşi limbi străine.
(3) În unităţile de învăţământ în care constituirea formaţiunilor de studiu nu se poate
face cu respectarea prevederilor alin. (2), conducerile unităţilor de învăţământ
asigură în
program un interval orar care să permită asocierea elevilor pentru studiul limbilor
moderne.
(4) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori,
consiliul de administraţie poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau
schimbarea
lor.
(5) În cazurile menţionate la alin. (4), conducerea unităţii de învăţământ, în interesul
superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin pentru elevii care nu au
studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi
elevi
din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.
Titlul III
Managementul unităţilor de învăţământ
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 16
(1) Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în
conformitate cu prevederile legale.
(2) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de
administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se
consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul
didactic auxiliar, personalul nedidactic, reprezentanții organizaţiilor sindicale afiliate
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi
asociaţia
părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale
elevilor,
Anexa
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acolo unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu
reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului
profesional
şi tehnic, inclusiv dual şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
ART. 17
Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea
directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.
Capitolul II
Consiliul de administraţie
Art. 18
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform
Metodologieicadru
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de
administraţie, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere
majoritară a învăţământului dual, în care preşedintele consiliului de administraţie
este
ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.
(4) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, conducerea consiliului
de
administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca
membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ,
cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi,
nu
pot desemna alţi reprezentanţi.
(6) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line,
prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Art. 19
(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de
observatori,
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul
consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator.
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(3) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate
şedinţele consiliului de administraţie, având statut permanent, 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 şi cercetării.
Capitolul III
Anexa
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Directorul
Art. 20
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
(2) Funcţia de director în unităţile 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 educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de
director
se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi
cercetării.
(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. Modelul-cadru al contractului de
management
administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul
de
management administrativ – financiar poate fi modificat exclusiv prin act adițional,
cu
acordul părților semnatare.
(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar
general. Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la
metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management educational poate fi
modificat exclusiv prin act adițional, cu acordul părților semnatare.
(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) În unităţile de învăţământ cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale, unul
dintre directori este un cadru didactic din rândul minorităţii respective. Respectarea
criteriilor de competenţă profesională este obligatorie.
32

(7) În unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în care
există şi clase cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru
didactic
care nu aparţine minorităţilor şi care predă în limba română.
(8) 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 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 unităţii de învăţământ. Hotărârea
revocării
directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care
şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a
învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de
administraţie.
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(9) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din
funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi,
prin
decizia persoanei juridice fondatoare.
(10) 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 şi cu acordul scris al
persoanelor
solicitate.
Art. 21
(1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele
atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea
executivă
a acesteia;
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b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la
nivel naţional şi local;
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare
funcţionării unităţii de învăţământ;
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a
elevilor;
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ;
raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în
faţa
comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo
unde
există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a
inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii
de
învățământ, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data
începerii
anului şcolar.
(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele
atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul
de execuţie bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea
prevederilor
legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de
muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea
concursurilor
pe post şi angajarea personalului;
Anexa
11

e)aplică prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din
învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate
de
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minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare,
avizat de consiliul de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de
învăţământ
şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de
învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional
şi
tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, directorul aprobă
curriculumul în
dezvoltare locală cu obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanților
operatorilor economici implicați în instruirea practică și pregătirea de specialitate a
elevilor în calificarea respectivă;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional
de
indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România
(SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii
consiliului de administraţie;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul
de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de
administraţie;
g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare;
h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului
didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în
condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive
obiective;
i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor
arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară
activitatea
în structurile respective;
j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a
comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl
propune spre aprobare consiliului de administraţie;
l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor
educative al unităţii de învăţământ;
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m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a
regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive
şi
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare,
control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de
învăţământ şi
le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
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o) asigură, prin responsabilul Comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor
școlare;
p) controlează, cu sprijinul responsabilului Comisiei pentru curriculum, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse
activități
educative extracurriculare și extrașcolare;
q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea
acestora
în colectivul unităţii de învăţământ;
s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului
didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru;
t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;
u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de
învăţământ;
v) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;
w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi
gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea,
anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de
evidenţă
şcolară;
x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara
acesteia, inclusiv a reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin
regulamentul
de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu
drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele
care
participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ
au
acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;
y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.
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z) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la
nivelul
unor formațiuni de studiu-grupe/ clase sau la nivelul unității de învățământ, în
situații
obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale;
aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la
nivelul unității de învățământ și stabilește în acord cu profesorii diriginți și cadrele
didactice, modalitatea de valorificare a acestora.
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie,
potrivit legii, 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 care au membri în 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 situaţii excepţionale (accident, boală şi altele
asemenea) în
care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru
didactic,
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membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de
către acesta, preia atribuţiile directorului.
Art. 22 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu
prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu.
Art. 23
(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de
legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi
funcţionare
a unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă
aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către
inspectorul
şcolar general.
Capitolul IV
Directorul adjunct
Art. 24
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(1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncţi.
(2) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte în conformitate cu normele
metodologice
elaborate de minister şi cu alin. (1) al prezentului articol.
(3) Se poate numi un director adjunct, pentru:
a) unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de
formaţiuni de studiu;
b) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi
îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul
primar
şi/sau grupe din învăţământul preşcolar sau au secţii cu predare în limbile
minorităţilor
într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba
română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor;
c) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi au
internat şi cantină;
d) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;
e) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi
îndeplinesc
una din condiţiile: au cel puţin 10 clase din învăţământul primar şi/sau grupe din
învăţământul preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate
şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o
unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor;
f) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi au internat
şi
cantină.
(4) Se pot numi doi directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel
gimnazial, liceal sau postliceal care funcţionează cu peste 50 de formaţiuni de studiu.
(5) Se pot numi trei directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel
gimnazial, liceal sau postliceal care funcţionează cu peste 70 de formaţiuni de studiu
sau
cu peste 70 de formaţiuni de studiu din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar.
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Art. 25
(1) 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 educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei
de
director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului
educaţiei şi cercetării.
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(2) Directorul adjunct al 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 de către inspectoratul şcolar.
Rezultatele
auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi,
în
baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din
funcţie a
directorului adjunct al unităţii de învăţământ.
(3) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ particular poate fi eliberat din funcţie
prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(4) Eliberarea din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ liceal
militar
se face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul Ministerului Apărării
Naţionale.
Art. 26
(1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management
educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), 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. 27
(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către
directorul unităţii de învăţământ.
(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către
directorul
unității de învățământ sau de către inspectorul școlar general.
(3) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ
nu
poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui
partid
politic la nivel local, judeţean sau naţional.
Capitolul V
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 28
Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia
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elaborează documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
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c) documente de evidenţă.
Art. 29
(1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză
privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională
şi la
atingerea obiectivelor educaţionale.
Art. 30
(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul
adjunct/directorii adjuncţi, după caz.
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la
propunerea directorului la începutului anului şcolar următor.
Art. 31
Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ
sau,
în lipsa acestuia, prin orice altă formă.
Art. 32
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.
Art. 33
(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ 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 managerial (pe an şcolar);
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul 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 părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente
care
conţin informaţii de interes public.
Art. 34
(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen
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lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o
perioadă de
trei - cinci ani. Acesta conţine:
a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi
financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;
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b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza
mediului extern (de tip PESTE);
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi
manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare,
responsabilităţi,
indicatori de performanţă şi evaluare.
(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi
tehnic
corelează oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare
socioeconomică
la nivel local, judeţean şi regional, stabilite prin Planul Regional de Acțiune
pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI).
(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis
de
către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se
dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de
administraţie. Planificarea strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS),
pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în
învăţământ profesional şi tehnic este elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către
o
echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii școlii şi se aprobă de
către
consiliul de administraţie.
Art. 35
(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.
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se
aprobă
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de către consiliul de administraţie.
(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în
concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare
instituţională.
Art. 36
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. 37
Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ;
c) schema orară a unităţii de învăţământ / programul zilnic al unității de învățământ
antepreșcolar/preșcolar;
d) planul de şcolarizare;
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Titlul IV
Personalul unităţilor de învăţământ
Capitolul I Dispoziții generale
Art. 38
(1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de
conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal
nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din
unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de
personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în
unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea
contractului
individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 39
(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt 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.
(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală
demnă,
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în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o
vestimentaţie
decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să
încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa
intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse
corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau
colegii.
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa
copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor
şcolare,
extracurriculare/extraşcolare.
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar 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
copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea,
integritatea
fizică şi psihică.
Art. 40
(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin
statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă,
organismele consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele
de
specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
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(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se
aprobă
de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de
învăţământ
Art. 41
Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un
coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a
consiliului
de administraţie, la propunerea directorului.
Art. 42
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de
specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în
conformitate
cu organigrama unităţii de învăţământ.
Art.43
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La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele
compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum
şi alte
compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
Personalul didactic
Art. 44
Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
de
contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 45
Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să
prezinte
un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al
ministrului educaţiei și cercetării şi ministrului sănătăţii.
Art. 46
Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în
condiţiile legii.
Art. 47
În unităţile de învăţământ, cu excepția nivelului preșcolar, se organizează pe durata
desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Capitolul III
Personalul nedidactic
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Art. 48
(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare
şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice
dintro
unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al
unităţii
de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate
juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin
încheierea contractului individual de muncă.
Art. 49
(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
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directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
(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 preșcolarilor/elevilor/personalului din
unitate.
Capitolul IV
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ
Art. 50
Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor
colective
de muncă aplicabile.
Art. 51
(1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluare adusă la
cunoştinţă la începutul anului şcolar.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului
didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.
Capitolul V
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Anexa
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Art. 52
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund
disciplinar
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 53
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Titlul V
Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice
Capitolul I
Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
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Art. 54. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de
conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o unitate 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 1/3 din numărul personalului didactic de
predare şi instruire practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să
participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi
desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral
din
unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are
norma
de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de
învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de
2/3
din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire
practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu
din
numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi
sunt
obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi,
părinţireprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului
profesoral, ales de consiliul profesoral. 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, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de
învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai
autorităţilor
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administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri
educaţionali.
La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor
sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au
membri
în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia
să
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semneze procesul-verbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.
Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe
ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea
numărului
paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit 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.
(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Art. 55
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de
administraţie;
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;
d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări
sau modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi
situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc
abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de
organizare
şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din
unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul
unităţilor
de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la
purtare
mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul primar;
i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o
propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de
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învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează elevi în
învăţământ
profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual consiliul
profesoral
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avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare
directorului;
j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de
învăţământ,
în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare
profesională ale cadrelor didactice;
m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;
n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie
iniţiativă,
proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care
reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează
propuneri de modificare sau de completare a acestora;
o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din
unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare
a
acestuia;
p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie,
precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de
muncă aplicabile;
r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 56
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.
Secțiunea a 2-a
Consiliul clasei
Art. 57
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal,
profesional şi
postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
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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, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin
vot
secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului
gimnazial,
liceal, profesional şi postliceal.
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(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este
necesar, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații
excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare în sistem de videoconferință.
Art. 58
Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de
frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune
consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00
pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, sau a
calificativelor
mai mici de "bine", pentru învăţământul primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului
diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului
diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu
legislaţia în
vigoare.
Art. 59
(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi
adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
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(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să
semneze
procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale
ale
consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de
învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se
înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un
dosar
care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Capitolul II
Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ
Secţiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art.60
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este,
de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către
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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 unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează
şi
desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu
responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor
şi
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 în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și
Cercetării
privind educaţia formală şi nonformală.
(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 legislaţiei în vigoare.
Art. 61
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are
următoarele atribuţii:
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a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din
unitatea de învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative
ale
clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare
instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma
consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde
există,
şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor
elevilor,
precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului
reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă
şi
rezultatele acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de
învăţământ;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi,
acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative.
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau
reprezentanții legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale
desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în
cadrul
programelor de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
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Art.62
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 al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
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g) rapoarte de activitate anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic,
transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă
extraşcolară.
Art. 63
(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.
Secţiunea a 2-a
Profesorul diriginte
Art. 64
(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial,
liceal, profesional şi postliceal.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură
formaţiune de studiu.
(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.
Art. 65
(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ,
în
baza hotărârii consiliului de administraţie.
(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților,
principiul
continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de
învățământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor 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. 66
Anexa
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(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului
didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform
proiectului
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de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care
îl
coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt
obligatorii
și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:
a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;
b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de
consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul
de
elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational,
consiliere
și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte
cadre
didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea
directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de
prezență.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi
orientare profesională pentru elevii clasei. 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 în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale
strategiilor
naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și
Cercetării
cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(5) 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.67
(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali,
profesorul diriginte stabilește, în acord cu acestia, lunar, o întâlnire pentru
prezentarea
situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau
comportamentale specifice ale acestora.În situații obiective cum ar fi: calamități,
intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot
desfășura
online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanții
legali de la fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi părinţilor sau
reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unitații de
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învățământ.
(3) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în
conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea
părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.
Art. 68
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
Anexa
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a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi
ori de câte ori este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara
acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;
2. monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor
situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a
elevilor clasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale
colectivului
de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea
unor
probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv
în
scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii
deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru toate
aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia
participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
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e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi
actualizării
datelor referitoare la elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la
evaluări și examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi
parcursul şcolar al elevilor;
c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul
elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul
întâlnirilor
cu părinţii sau reprezentanții legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
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d) părinţii sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe
nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin
regulamentul
de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă,
sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art. 69
Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume,
inițiala tatălui, prenume, număr matricol);
b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament
şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a
fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;
d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor
propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor
privind
scăderea notei la purtare;
e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate
cu
prezentul Regulament și statutul elevului;
f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
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consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în
conformitate
cu legislaţia în vigoare;
i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează
completarea portofoliului educaţional al elevilor;
j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
Art. 70
Dispoziţiile art. 67-69 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din
învăţământul preşcolar şi primar.
Art. 71
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează 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;
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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 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 fiecare unitate de
învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Art. 72
(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. 72 alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai
părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor,
respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde
există.
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de
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membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea
comisiilor în funcţie de nevoile proprii.
Titlul VI
Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și
nedidactic
Capitolul I
Compartimentul secretariat
Art. 73
(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar
şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii sau
reprezentanții
legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza
hotărârii
consiliului de administraţie.
Art. 74
Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de
documente
solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi
actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind
mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de
administraţie;
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e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi
evaluărilor
naţionale, ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea
documentelor
referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor
şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al
actelor
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de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar,
aprobat
prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ;
h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după
expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat
prin
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ;
i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de
persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor,
potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii
de învăţământ;
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul
contabilitate;
n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare
al
unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile
directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 75
(1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului
condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.
(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la
sfârşitul
orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor
încheind un proces-verbal în acest sens.
(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet
securizat,
iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin
delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din
cadrul
unităţii de învăţământ, 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 II
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Serviciul financiar
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Secţiunea 1
Organizare și responsabilități
Art. 76
(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa
contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte
activităţi
cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în
vigoare, de
contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi
funcţionare
al unităţii şi de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi
ceilalţi
angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic
"contabil".
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 77
Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de
învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile
consiliului de
administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform
legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează
patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a
documentelor;
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile
prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului
de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
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m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim
special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând
operaţiunile
prevăzute de normele legale în materie;
o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, şi
hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Secţiunea a 2-a
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Management financiar
Art. 78
(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se
desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului
propriu.
(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul
aprobat.
Art. 79
Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează
programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru
asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 80
(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform
hotărârii consiliului de administraţie.
Capitolul III
Compartimentul administrativ
Secţiunea 1
Organizare și responsabilități
Art.81
(1) Compartimentul Administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu
și cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.
(2) Compartimentul Administrativ este subordonat directorului unității de
învățământ.
Art. 82
Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere,
igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei
didacticomateriale;
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d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii
de
învăţământ;
e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea
bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
g) evidenţa consumului de materiale;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de
învăţământ
privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
Anexa
33

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a
contractelor;
j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Secţiunea a 2 -a
Management administrativ
Art. 83
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. 84
(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de
inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea
unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către
director,
la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor
funcționale.
Art. 85
(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. 86
Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau
administrarea
unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.
Capitolul IV
Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare
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Art. 87
(1)În unitățile de învățământ se organizează și funcționează Biblioteca școlară sau
Centrul de documentare și informare.
(2)Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările țși completările ulterioare, și a Regulamentului aprobat
prin
ordin al ministrului educației și cercetării.
(3)Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice
unitate de învăţământ din învăţământul de stat, particular și confesional prin decizia
directorului Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul
Educaţiei
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și Cercetării, la propunerea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ cu
avizul inspectoratului școlar.
(4)Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât
profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.
(5)În situații excepționale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi
si alte atribuții din partea conducerii unității de învățământ.
(6)În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului
la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.
(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ,
pentru
a acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în
care
sunt suspendate cursurile școlare, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar
cursurile, din motive medicale.
Titlul VII
Elevii
Capitolul I
Dobândirea și exercitarea calităţii de elev
Art.88
Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.
Art. 89
(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o
unitate de învățământ.
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației
în vigoare, a prezentului Regulament și a regulamentului de organizare și
funcționare al
unității, ca urmare a solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali.
Art. 90
(1) Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin
ordin
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al ministrului educaţiei și cercetării.
(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează
absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală
sau
de neadaptare şcolară, părinții sau reprezentanții legali pot depune la unitatea de
învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar
următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a
părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în
clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.
(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ
vor
consilia părinţii sau reprezentanții legali privind nevoia de a lua decizii în interesul
educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în
situaţia în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa
anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.
Art. 91
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Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional,
respectiv în anul I din învăţământul postliceal, inclusiv învăţământul profesional şi
tehnic dual, se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al
ministrului
educaţiei și cercetării .
Art. 92
Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi
specifice de admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației
și
cercetării.
Art. 93
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an
școlar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
Art. 94
(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a
prezenta
personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz:
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adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau
medicul de
specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală
eliberate
de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza
cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele
de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza
cererilor scrise ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului
major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către
directorul
unităţii de învățământ.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile
de
la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către
învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca
nemotivate.
(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor
justificative,
conform prevederilor statutului elevului.
Art. 95
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(1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv
suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv
integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a
conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă
motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel
local, județean, regional, național și internațional.
(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care
participă
la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local,
județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a
profesorilor
îndrumători/însoțitori.
Art. 96
Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de
regulă
la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de
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învăţământ, cu susținerea, după caz, a examenelor de diferență, redobândind astfel
calitatea de elev.
Capitolul III
Activitatea educativă extraşcolară
Art. 97
Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca
mediu
de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii
organizaționale a
unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și
performanței
școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 98
(1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în
afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura
fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale
copiilor,
în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spații educaţionale,
culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art. 99
(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de
educaţie
rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de
voluntariat.
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative,
concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări,
expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare,
simpozioane,
vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
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(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de
antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educatorpuericultor/
educatoare/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către
coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii
de
învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi
ale
consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea
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există, a reprezentanților legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de
învăţământ.
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor
şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu
se
face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei și
cercetării.
(6) Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate,
precum și activitățile extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta unității de
învățământ, se derulează conform prevederilor prezentului regulament și, după caz,
cu
acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului,
exprimat la începutul anului școlar.
(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 100
Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ
este
parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.
Capitolul IV
Evaluarea copiilor/elevilor
Secţiunea 1
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 101
Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment
învățarea, orientarea şi optimizarea acesteia.
Art. 102
(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează
la
nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe,
oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor
individuale de învăţare.
(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit
ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform
prevederilor
legale.
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Art. 103
(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului
şcolar.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale,
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cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi
atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar,
se
finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în
baza
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării .
Art. 104
(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei
discipline.
Acestea sunt:
a) evaluări orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate;
e) proiecte;
f) probe practice;
g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau
elaborate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării/inspectoratele şcolare.
(2) În învăţământul primar, la clasele I - IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii
vor
avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o
evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.
Art. 105
Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise
(teze)
se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele
școlare,
parte a Curriculumului naţional.
Art. 106
(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar,
preşcolar şi clasa pregătitoare;
b) calificative la clasele I - IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu
deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal;
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
"Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi
preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa
pregătitoare,
care se trec în raportul anual de evaluare.
(3)Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform
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prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.
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Art. 107
(1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se
discută cu părinţii sau reprezentanții legali.
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în
catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele
se pot comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.
(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină
de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel
puţin
egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac
excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de
calificative/note este de două.
(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial
trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de
învăţământ,
precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore.
Numărul
minim de note acordate elevului la un modul este de două.
(6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în
plus
faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima
notă
fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele
pentru desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din
Ministerul
Educației şi Cercetării.
(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră
special
destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se
păstrează
în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.
Art. 108
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea
mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului,
respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.
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(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii
asupra
situaţiei şcolare a fiecărui elev.
Art. 109
(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de
note
prevăzut de prezentul Regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza),
media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai
apropiat
număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
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(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog,
cu
excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două
zecimale
exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza),
media
semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M + T) / 4", unde "M"
reprezintă
media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă
semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg.
La
o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două
medii
semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a
fost
scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport,
calificativul/media
de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se
consemnează
în catalog cu cerneală roşie.
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă
ca o
unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute
pe
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parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea
mediei
unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării
acestuia,
nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media
anuală a
modulului.
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a
mediilor
anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul
curriculumului organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei
discipline.
Art. 110
(1) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină
de
studiu.
(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se
stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în
timpul
semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în
urma
aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul
dintre
cele două calificative.
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu
este
dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza
următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare,
stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau
reprezentantului legal.
Art. 111
Anexa
41

(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se
consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul
primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog
de
către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.
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(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile
semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul
didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în
catalog
de profesorii diriginţi ai claselor.
Art. 112
(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi
sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la
această
disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în
catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul." sau "scutit medical în
anul
şcolar.", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării
acestuia.
Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament
sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată
pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie
fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în
vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare,
înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.
Art. 113
Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru
centrele naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ
situate în
apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia
şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se
transmite
unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. În cazul în care şcolarizarea se
realizează
în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de
învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective,
la
unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform
prezentului regulament.
Art. 114
Participarea la ora de Religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 115
(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare
disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la
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purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient".
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(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obţin la
purtare, media anuală mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste
profiluri.
Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte
profiluri/licee
cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare
a
unităților în cauză.
Art. 116
(1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, trebuie să aibă media de cel puțin 6
la
disciplina principală de specialitate, pentru aceste profiluri/specializări.
(2) Elevii de la clasele cu specializările muzică și coregrafie trebuie să aibă cel puțin
nota
6, 00 pentru specializarea respectivă /la examenul de sfârșit de an școlar.
(3) Elevii de la clasele cu specializările arte vizuale, arte plastice, arte decorative,
arhitectură, arte ambientale, design, conservare-restaurare bunuri culturale trebuie
să
obțină la oricare din disciplinele practice de specialitate media anuală peste 6,00
(șase).
(4) Elevii de la clasele cu profil pedagogic trebuie să obțină la sfârșitul anului școlar,
medii
anuale de minimum 6,00 la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura
maternă, matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice de profil.
(5) Elevii care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1) - (4) sunt obligaţi să se
transfere,
pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în
vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.
Art. 117
Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva
situaţia
şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs
prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor
solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri
profesionale,
cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire
specializată;
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c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul
Educaţiei
și Cercetării;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea
mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la
disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din
alte
motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.
Art. 118
(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru
săptămâni de la revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza
calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul
evaluării.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor
declaraţi
amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor
alin.
Anexa
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(1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o
perioadă
stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau
două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei
şcolare
a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii
declaraţi
amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în
sesiunile
de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară.
Art. 119
(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul "Insuficient"/medii anuale
sub
5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu
promovează
examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului
şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la
sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de
încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două module.
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(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de
corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
(4) Pentru elevii corigenţi menționați la alin. (2) lit. a), se organizează și o sesiune
specială de examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media
fiecărui
modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a
modulului.
Art. 120
(1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut calificativul ”Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult
de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârșitul anului
școlar.
Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la
examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119,
alin.
(4).
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală mai
mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la
sesiunea specială prevăzută la art. 119, alin. (4) sau care nu promovează examenul la
toate
disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel
puţin o disciplină/un modul;
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele
şcolare "Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în
nicio
unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei ani".
(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii
care,
pe parcursul anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în
raportul
de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a
comunicării,
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precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare rămân în
colectivele
în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, întrun program de
remediere/recuperare școlară, realizat de un învățător/institutor/profesor pentru
învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență
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Educațională.
Art. 121
(1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o
repetă,
la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la
clasă
prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.
(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal
declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi
peste
cifra de şcolarizare aprobată.
(3) În ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecvenţă, elevii se
pot
afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o
singură
dată.
(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din
învăţământul postliceal care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare
de
repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă.
Art. 122
(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură
disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea.
Aceasta
se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în
termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii,
dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului și este formată din
alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.
Art. 123
(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată
materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii
situației se face numai din materia acelui semestru.
(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată
materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de
situaţie.
(4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în
trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale
a
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clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine
examen
separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență
din
curriculum-ul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în
calcul
pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.
Anexa
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(5) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în
catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de
la
disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat.
Notele obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele/modulele
prevăzute
în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării
profesionale a
clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului
reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia
şcolii.
(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care
se transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în
cursul
acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul
semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
(8) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele
opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă,
la
care are situația școlară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din
unitatea de
învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste
discipline opționale devine medie anuală.
(9) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu
schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia
la
unitatea de învățământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține
doar
examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.
Art. 124
(1) Obligaţia de a frecventa cursurile la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18
ani.
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Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi
care au
depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la
forma
de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi
înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum
şi
persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi
înscrise
şi care nu au finalizat învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la
solicitarea
acestora, şi în programul "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin
al
ministrului educaţiei și cercetării.
Art. 125
(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de
învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi
desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme
educaţionale
din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau
echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului
Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz,
după
susținerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
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(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea
procedurii
de echivalare, indiferent de momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai
acestora
solicită şcolarizarea.
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate
menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor
după
încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după
promovarea eventualelor examene de diferenţă.
(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris
elevul
ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza
hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o
comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se
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solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi
directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de:
vârsta
şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor,
de
nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie
şcolară.
(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu
recomandarea
comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris
la
clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanții legali ai
elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de
învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile
de la
înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la
înregistrare,
de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din minister,
numai în
cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea
celorlalte
clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite
documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.
(8) În cazul în care părinţii sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen
de
30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare
ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin.
(4).
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea
inspectoratelor şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti,
respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul
audient
este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate
menţiunile
cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de
educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi
corespunzătoare
unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate
parţial
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de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti,
respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris
elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost
parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului
şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea
încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori
promovaţi.
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(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de
evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor
metodist,
care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare
în
vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru
clasele
neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor
examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin
recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10).
Modul
de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se
păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile.
Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau
statut, care
solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta
documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare
de
educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi
corespunzătoare
unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al
Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente
fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând
cu
ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10)
la 3
sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă
inferioară.
Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline,
acesta este
examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă
părintele
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sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de
24 de
ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în
care
nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă
inferioară
pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.
(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la
cursul
de iniţiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei și cercetării. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o
forma de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din
formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora
sau,
în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanților legali. Înscrierea
în
învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de
iniţiere în
limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi
echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor
prevăzute la alin. (10) - (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de
protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul
programului "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului
educaţiei şi cercetării, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.
(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind
accesul la învăţământul obligatoriu din România.
(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se
aplică
prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în
învăţământul
preuniversitar din România.
16) Prin excepție de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru
aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene,
adoptată
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la Luxemburg, la 21 iunie 1994, elevilor români înscriși în sistemul Școlilor
Europene,
reintegrați în sistemul educațional național, li se recunosc și li se echivalează în
procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educației şi
Cercetării,
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prin direcția cu atribuții în domeniul Școlilor Europene, notele/calificativele
obținute, cu
încadrarea în clasa corespunzătoare,
Art. 126
(1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din
România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă
determinată de
timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea
scrisă a
părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.
(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în
sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se
aplică
procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la
articolele
precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.
Art. 127
(1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau
confesional
validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor
semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal
numărul
elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi,
exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00,
respectiv
8,00 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi
militar/calificative
mai puţin de "Bine".
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris
părinţilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în
cel
mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau
reprezentantului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi
perioada
de încheiere a situaţiei şcolare.
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului legal sau al
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute
de
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 2 -a
Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ
Art. 128
(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:
a) examen de corigenţă;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
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c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este
condiţionată de promovarea unor astfel de examene;
d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a.
(2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în
învăţământul
liceal sau profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a
examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin
ordin
al ministrului educaţiei și cercetării.
(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima
clasă
a învăţământului primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul
legal
decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege,
după
caz, conform normelor în vigoare, cadrul didactic de la grupa de învăţământ
preşcolar pe
care a frecventat-o copilul sau Centrul judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională,
pentru copiii care se întorc din străinătate, realizează evaluarea nivelului de
dezvoltare
al acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în
limbile
minorităţilor naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de
predare, în cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare
depăşeşte
numărul de locuri, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar
aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare
este
permisă pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în
vederea
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testării aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul
primar,
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este
permisă
în următoarele situaţii:
a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar
numărul
cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;
b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea
testării
aptitudinilor specifice;
c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în
regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării
nivelului de
cunoaştere a limbii respective.
(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv
a
unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică
într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel
superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba
modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest
tip
de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu
predare în
regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total
al
elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de
circulaţie
internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de
clase,
toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a limbii
respective;
(8) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către
instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, a diplomei menționate
la
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alin. (7), părintele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă
care să
ateste promovarea examenului eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.
Art. 129
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Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor
şcolare.
Art. 130
La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de
învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.
Art. 131
(1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi
practice,
după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba
scrisă
şi proba orală.
(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi
specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de
susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de
directorul
unităţii de învăţământ împreună cu membrii Comisiei pentru curriculum.
(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de
activităţi.
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii
consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a
examenelor. Comisia de corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două
cadre
didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este
responsabilă de
realizarea subiectelor.
(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi
specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.
(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a
predat elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod
excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea
vicia
rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi
specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.
Art. 132
(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul
primar
şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul
primirii
subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care
elevul
tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza
biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât
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numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv.
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Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult
o
dată.
(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă
susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la
probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două
sau
trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la
examenul
de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată
cu
două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între
notele
finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un
punct. În
caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.
(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează
astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare
examinator acordă calificativul său; calificativul final al elevului la examenul de
corigenţă
se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori.
Art. 133
(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/ modulul de examen, dacă
obţine cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00.
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la
care
susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00.
(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare
pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o
disciplină studiată timp de un an şcolar constituie media anuală a disciplinei
respective
şi intră în calculul mediei generale anuale.
(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al
II-lea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul
unui
semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina
respectivă.
Art. 134
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(1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive
temeinice,
dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt
examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai
târziu de
începerea cursurilor noului an şcolar.
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc.,
dovedite cu
acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea
cursurilor noului an şcolar.
Art. 135
(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele
pentru
elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se
consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se
trec în
catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de
maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii
cursurilor
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noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), când rezultatele
se
consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare.
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în
catalogul
de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în
catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ.
(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare
probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul
global,
precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul
de
examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat
după
terminarea examenului.
(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate
documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi
însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat
după
finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an
şcolar,
cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2).
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(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se
păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.
(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei
pentru
elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a
doua
zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei
şedinţe a consiliului profesoral.
Art. 136
După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de
reexaminare, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/
profesorul
diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la
aceste
examene.
Capitolul IV
Transferul elevilor
Art. 137
Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de
învăţământ
la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare
profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu
prevederile
prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii
de
învăţământ la care se face transferul.
Art. 138
Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al
unităţii
de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 139
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(1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul
profesional, liceal, postliceal, precum şi în învăţământul dual elevii se pot transfera
de la
o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o
unitate
de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi
la
grupă/formaţiunea de studiu.
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(2) În învățământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formațiune de studiu la
alta,
în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta nu se poate
efectua decât cu avizul operatorului economic.
(3) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor
maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu,
inspectoratul
şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.
Art. 140
(1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual,
aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire,
specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor
de
diferenţă.
(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin
compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se
stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea
membrilor Comisiei pentru curriculum.
Art. 141
(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul
postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea
următoarelor
condiţii:
a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după
primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului
admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe
baza
avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau
a
documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144
alin.
(4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul
primului
semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie
menţionate
anterior și în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;
b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X - XII/XIII se pot transfera, de
regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului
promovat
din clasa la care se solicită transferul;
c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a
se
pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin
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egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită
transferul; în
situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu
durata
de trei ani pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea
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acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu
respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a
şi
a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală
cu
media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la
această
prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în
aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea
examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza
criteriilor
prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la
care
se solicită transferul;
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei
ani
se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de
admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a
şi a
XI-a din învăţământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a
din
învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită
transferul şi
după promovarea examenelor de diferenţă;
g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la
învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale,
în
anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a
examenelor de diferenţă.
(2) Prevederile a alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se aplică şi în cazul învăţământului
profesional
şi tehnic dual.
Art. 142
Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul
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postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:
a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de
învăţământ
cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media
anuală cel puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor
maxime
de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu
excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru
care
durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din
învăţământul cu frecvenţă;
b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la
învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal,
după
absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de
diferenţă.
Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în învăţământul
care
nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a
examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit
criteriilor
prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
elevii
din învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul
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profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de
diferenţă, cu
respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.
Art. 143
(1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de
circulaţie
internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă,
respectiv
bilingvă, a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel:
a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o
unitate
de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de
circulaţie
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internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predarea intensivă a
unei
limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la
limba
modernă;
b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în
care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul
unităţii
de învăţământ;
c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare
intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine
examene
de diferenţă (după caz) şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în unitatea
de
învăţământ la care se transferă.
(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de
învăţământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de
învăţământ.
(3) Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei
nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţa intersemestrială.
Art. 144
(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau
specializarea
se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin
excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând
în
timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în
următoarele
perioade:
a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară; în aceleaşi perioade se efectuează şi
transferul
la/de la învăţământul profesional şi tehnic şi de la/la învăţământul dual la
învăţământul
liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod
excepţional
în cazurile precizate la alin (4)
b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada
vacanţei de vară.
(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului
şi/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform
hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită
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transferul.
(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional,
cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
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a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt
sector
al municipiului Bucureşti;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale
efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program
de
predare bilingv la celelalte clase;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al
inspectoratului
şcolar.
Art. 145
Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la
cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt
majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ.
Art. 146
(1) În mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din
sistemul
de apărare, ordine publică şi securitate naţională declaraţi
"Inapt"/"Necorespunzător"
pentru cariera militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai
urmeze
cursurile respectivelor unităţi de învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ
din
reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în timpul anului şcolar. Transferul se
efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum şi a
reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde
este
înmatriculat elevul.
(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de
invaliditate
conform legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de
contract, funcţionari publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului
militar,
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personal civil, se pot transfera, la cerere, din unităţile de învăţământ liceal sau
postliceal
din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării în unităţile de învăţământ liceal şi
postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă
îndeplinesc
criteriile de recrutare şi au fost declaraţi "Admis" la probele de selecţie, în baza
dosarului
de candidat, conform reglementărilor specifice ministerului respectiv.
Art. 147
(1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera
la
unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului Regulament.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul
particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul
regulament
de organizare și funcționare;
(3) Elevii din învăţământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera
în
condiţiile stabilite de prezentul regulament, precum şi de regulamentul specific de
organizare şi funcţionare.
Art. 148
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(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia
acestora
se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat
spre
învăţământul de masă şi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul
în
cauză sau de către părinţii sau reprezentanții legali ai copilului şi de către consilierul
școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi
profesională
din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului
Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor sau
reprezentanților
legali.
Art. 149
După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să
solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de
învăţământ
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de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ
primitoare
situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
solicitării.
Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a
transferat,
elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.
Titlul VIII
Evaluarea unităţilor de învăţământ
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 150
Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două
forme
fundamentale:
a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.
Art. 151
(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o
activitate
de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ,
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
minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate
cu
prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de
minister.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară,
inspectoratele
şcolare:
a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare - învăţare evaluare;
b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului
unităţilor de învăţământ.
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(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,
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acestea nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.
Capitolul II
Evaluarea internă a calităţii educaţiei
Art. 152
(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de
învăţământ
şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii
în învăţământul preuniversitar.
Art. 153
(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. 154
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. 155
(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 se bazează pe
analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.
Capitolul III Evaluarea externă a calităţii educaţiei
Art. 156
(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a
unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în
conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în
Învăţământul Preuniversitar.
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(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în
condiţiile
legii.
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale,
conform prevederilor legale.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către
Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora
vor
fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii
costurilor,
conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.
Titlul IX
Partenerii educaţionali
Capitolul I
Drepturile părinţilor sau reprezentanților legali
Art. 157
(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt
parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.
(2) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile
legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi
de
sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri
în
relaţia familie - şcoală.
Art. 158
(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să
dobândească
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.
Art. 159
(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii
de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatorulpuericultor/
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ
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preşcolar/primar/profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor
sau reprezentanților legali în unităţile de învăţământ.
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Art. 160
Părinţii sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate
juridică, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 161
(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu
salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatorulpuericultor/
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/reprezentantul legal al
copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul
părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului,
părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de
învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu
a
fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în
scris,
inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Capitolul II
Îndatoririle părinţilor sau reprezentanților legali
Art. 162
(1) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a
asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri
pentru
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în
perioada
învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă
cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul
comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la
alin.
(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la
sesizarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de
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învăţământ, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta
documentele
medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de
grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia
legătura cu profesorul pentru învăţământul
preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia
copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui sau
reprezentantului legal va fi consemnată în caietul educatorului
puericultor/educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ
preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile
bunurilor
din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
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(7) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului sau al elevului din
învăţământul
primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la
terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele
sau
reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o
altă
persoană.
(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial
şi
ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în
vederea
înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.
(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la
unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi
siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special
pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ;
(10) Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/preşcolarului sau al
elevului
din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susține pe acesta în activitatea de
învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul
tehnologiei și al internetului și de a colabora cu personalul unității de învățământ
pentru
desfășurarea în condiții optime a acestei activități.
98

Art. 163
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a
copiilor/elevilor şi
a personalului unităţii de învăţământ.
Art. 164
Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare
și
funcționare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinții sau
reprezentanții
legali ai copiilor/elevilor.
Capitolul III
Adunarea generală a părinţilor
Art. 165
(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții
legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiunea de studiu.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor
didactice
şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele
didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor
necesare educării copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului
de
copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută
individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al
copilului/elevului respectiv.
Art. 166
Anexa
62

(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorulpuericultor/
educatorul/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al
clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este
nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor
sau
reprezentanților legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă
hotărâri cu
votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.
Capitolul IV
Comitetul de părinţi
Art. 167
(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi
funcţionează comitetul de părinţi.
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(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în
adunarea generală a părinţilor, convocată de educatorulpuericultor/
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în
primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi
2
membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile
fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru
învăţământul antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau
reprezentanților legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau
reprezentanților legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu
echipa
managerială.
Art. 168
Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor
clasei.
Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanților
legali.
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative
extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a
violenţei, de asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de
reducere a absenteismului în mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale
a
grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la
persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate
juridică cu
respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
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e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorulpuericultor/
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ
antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de
învăţământ,conform hotărârii adunării generale.
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare
socioprofesionale;
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g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor
educative,
extraşcolare şi extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor
alocate, dacă acestea există.
Art. 169
Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau
reprezentanților legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia
de
părinţi şi, prin acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri,
organisme şi organizaţii.
Art. 170
(1) În baza hotarării adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină,
inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea
prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea
bazei
materiale unității de învățământ și a grupei/ clasei. Hotărârea comitetului de părinţi
nu
este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se
face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi
suplimentare pentru copii/elevi/părinți sau reprezentanți legali.
(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a
personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.
Capitolul V
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația de părinți
Art. 171
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din
preşedinţii comitetelor de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a
cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea
adunării
generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de
învăţământ,
care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a
colecta
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cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se
poate
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implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic voluntariat.
(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă
drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.
Art. 172
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2
vicepreşedinţi
ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi
se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este
necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către
preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau
reprezentanților legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de
învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două
treimi
din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu
majoritatea
simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul,
şedinţa se
reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din
totalul membrilor.
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte
persoane fizice şi juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al
părinţilor.
(7) În situații obiective, cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații
excepționale,ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online,
prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Art. 173
Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin
curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi
instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de
combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
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e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice
minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea
consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanții legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată,
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate
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tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea
soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi
încadrarea în muncă a absolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se
derulează
în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii
elevilor;
m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a
activităţii în internate şi în cantine;
n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea
programului "Şcoala după şcoală".
Art. 174
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face
demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către
şcoală
constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau
juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei
materiale
şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu
situaţie
materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt
aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel
local, judeţean, regional şi naţional.
Capitolul VI
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Contractul educaţional
Art. 175
(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un
contract
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul
regulament.
Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia
consiliului
de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.
Art. 176
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(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul
unităţii de învăţământ.
(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot
realiza
printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului
educaţional.
Art. 177
(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale
părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al
educaţiei,
părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul
educaţional,
drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru
părinte
sau reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de
la
data semnării.
(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor
prevăzute în contractul educaţional.
(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor
prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal
şi
adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest
document.
(5) Candidaţii admişi în unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine
publică
şi securitate naţională încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării,
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informaţiilor, ordinii publice şi securităţii contracte educaţionale prin care sunt
stabilite
obligaţiile părţilor contractante, conform instrucţiunilor specifice.
Capitolul VII
Şcoala şi comunitatea.
Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri
educaţionali
Art. 178
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii
locale
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii
obiectivelor
unităţii de învăţământ.
Art. 179
Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de
educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai
educaţiei.
Art. 180
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Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile
administrației
publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură,
furnizori
de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele
asemenea
pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor
oferte
de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă
interesate.
Art. 181
Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile
prezentului Regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administrației
publice
locale şi cu organizațiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
activităţi
educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite
sau
pentru accelerarea învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin
programul „Şcoala după şcoală”.
Art. 182
(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea
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unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale
stabilite de unitatea de învăţământ.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă
electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare
pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi
pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii
de
învățământ.
Art. 183
(1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu
operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor,
referitoare
la asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de
sănătate
şi securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic,
durata
activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică ce şcolarizează în învăţământ profesional şi
tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori
economici
sau cu o asociaţie/un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea
administrativteritorială
pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare
elev major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului minor din aceste
unităţi de învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual
cu
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operatorul economic şi unitatea de învăţământ. Contractele prevăzute se
reglementează
prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
Art. 184
(1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură,
asociaţii
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite
prin
proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.
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(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în
protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării
securităţii
copiilor/elevilor.
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe
siteul
şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.
(5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula
activităţi
comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal
dezvoltarea
personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele
din
care provin instituţiile respective.
(6) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din
cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.
Titlul X
Dispoziţii tranzitorii și finale
Art 185
Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat
derulării
examenelor/evaluărilor naţionale.
Art. 186
(1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei
în
vigoare.
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea
telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea
acestora
în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor
în
procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele
mobile
se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu
deranjeze procesul educativ.
Art. 187
(1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este
interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
(2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la
educaţie
al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală,
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interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma
unităţii de învăţământ sau altele asemenea.
Art. 188
(1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul
Oficial al României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
sunt
obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile
regulamente de organizare şi funcţionare.
(2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului
intern se respectă şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al
ministrului
educaţiei și cercetării.
Art. 189
Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.__

CONTRACT EDUCAȚIONAL
I. Părțile semnatare
1. . . . . . . . . . . , (unitatea de învățământ), cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentată prin director,
doamna/domnul . . . . . . . . . .
2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul . . . . . . . . . ., părinte/tutore/susținător legal al
elevului, cu domiciliul în . . . . . . . . . .
3. Beneficiarul direct al educației, . . . . . . . . . . elev
II. Scopul contractului
Scopul prezentului contract este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de
învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor
direcți ai educației.
III. Drepturile părților
Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentulcadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ.
IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:*)
*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de
învățământ, prin decizia consiliului de administrație.
1. Unitatea de învățământ se obligă:
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;
b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;
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c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile
legislației în vigoare;
d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile
legislației specifice în vigoare;
e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile
educaționale pe care le transmite elevilor, și un comportament responsabil;
f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată,
direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului;
g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze
imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează
verbal sau fizic elevii;
i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu
condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui
tip de avantaje;
j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu
pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor,
respectiv a personalului unității de învățământ;
k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și
prozelitism religios.
2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:
a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru
școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de
învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea
degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/unitatea de învățământ;
c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,
vărsături, rinoree etc.);
d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe lună,
pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;
e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;
f) respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.
3. Elevul are următoarele obligații:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și
însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;
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b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de
stat, particular și confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea
de învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență
redusă;
d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ;
e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de
circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a
incendiilor, normele de protecție a mediului;
f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliul educațional etc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și
mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de
învățământ etc.);
h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor,
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența
și intoleranța;
i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut
în Statutul elevului;
j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri,
substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;
k) de a nu introduce și/sau a face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de
arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum
și spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta
integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de
învățământ;
l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de
colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică
a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în
proximitatea acesteia;
o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul
profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul
primar/profesorului diriginte.
V. Durata contractului
Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.
VI. Alte clauze
Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.
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5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea
..........
Am
Beneficiar
(în vârstă de cel puțin 14 ani),

școlară,Beneficiar
..........
luat
direct,

indirect**),
cunoștință.
elevul,

**) Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar,
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr.5.569/7 octombrie 2011
REGULAMENT
privind organizarea şi funcționarea învățământului preuniversitar de artă
CAPITOLUL IDispoziții generale
Art.1.- Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea şi funcționarea
învățământului preuniversitar de artă, în conformitate cu Constituția României, cu Legea
educației naȚionale nr. 1/2011 şi cu actele normative elaborate de Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului şi de alte ministere.
Art.2.- Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru elevii acestui tip de
învățământ și părinții acestora, precum şi pentru personalul de conducere, îndrumare şi
control, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
Art.3.- Unitățile în care se organizează învățământ preuniversitar de artă se stabilesc de
către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare,
potrivit legii.
Art.4.- În învățământul preuniversitar de artă:
a) Şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învățământul gimnazial, în conformitate
cu art. 42 alin.(3) din Legea nr. 1/2011. Prin excepție, studiul instrumentelor, pentru
specializarea muzică, începe în ciclul primar, iar studiul coregrafiei începe în clasa a IV-a;
b) Admiterea se face prin teste de aptitudini specifice în învățământul obligatoriu și în
conformitate cu art. 76 din Legea nr. 1/2011 pentru învățământul liceal;
c) Planurile-cadru de învățământ sunt adaptate profilului artistic/specializării;
d) Studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual;
e) Programele şcolare pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru care asigură educația
artistică specializată/specializarea respectă standardele educaționale şi profesionale
stabilite pentru profilul artistic, respectiv pentru specializările artistice corespunzătoare.
Art.5.- Rețeaua învățământului preuniversitar de artă asigură, la nivel național, selecția
aptitudinală, precum și pregătirea și performanța în domeniile artistice pentru care elevii au
fost selecționați şi cuprinde:
unități de învățământ cu program integrat de artă;
unități de învățământ cu program suplimentar de artă;
clase cu program integrat de artă;
clase cu program suplimentar de artă.
Art.6.-.Pentru identificarea, în vederea selecționării, a unui număr cât mai mare de copii
cu aptitudini artistice provenind din învățământul preșcolar și/sau primar, cadrele didactice de
specialitate desfășoară, în școală și/sau în teritoriu, activități specifice.
a)
b)
c)
d)
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Art.7.- Structura anului şcolar, formațiunile de studiu şi standardele curriculare de
performanță pentru învățământul de artă integrat şi pentru cel suplimentar sunt aceleaşi.
Capitolul II
Organizarea învățământului preuniversitar de artă
Art. 8.- condițiile pentru organizarea unităților de învățământ preuniversitar de artă sunt
următoarele:
a) Existența unei baze materiale necesare realizării unei instruiri de specialitate optime;
b) Încadrarea la disciplinele de specialitate cu personal didactic calificat, în conformitate
prevederile legale.
Art. 9.- învățământul preuniversitar de artă se organizează ca învățământ cu frecvență.
Art.10.- unitățile de învățământ/Clasele cu program suplimentar de artă se organizează
numai pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial.
Art.11.- unitățile de învățământ cu program integrat și/sau suplimentar de artă se
organizează cu una sau cu mai multe specializări.
Art.12.- Clasele cu program integrat sau suplimentar de artă se pot organiza cu una, două
sau 3 specializări.
Art.13.- unitățile de învățământ cu program integrat de artă pot şcolariza şi în regim
suplimentar elevi din ciclurile primar și/sau gimnazial, în limita cifrei de școlarizare aprobate.
Capitolul III
Conducerea unităților de învățământ vocațional de artă
Art.14.- Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de artă este asigurată, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, de consiliul de administrație, director/directori
adjuncți care conlucrează cu consiliul profesoral în exercitarea atribuțiilor ce le revin, cu
consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.
Art.15.- Atribuțiile directorului din unitățile de învățământ preuniversitar de artă sunt
cele stipulate la art. 97 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 la care se adaugă atribuții specifice de
management și impresariat artistic stabilite de consiliul de administrație.
Art.16.- La nivelul fiecărei unități de învățământ/clase cu program integrat de artă se
constituie comisii tematice de specialitate, ale căror atribuții şi responsabilități sunt stabilite
prin regulamentul de ordine interioară și ale căror activități sunt monitorizate în dosare de
evidență ce cuprind, după caz:
a) Planuri de activitate anuale şi semestriale;
b) Rapoarte de activitate anuale şi semestriale ale comisiei şi rapoarte individuale;
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c) Procese-verbale ale şedințelor de lucru;
d) Alte materiale care le susțin activitatea.
Capitolul IV
Admiterea și înscrierea elevilor
Art.17(1).- În învățământul preuniversitar de artă, înscrierea elevilor se poate efectua
numai pe baza testării aptitudinilor specifice, în conformitate cu art. 42 alin. (3), lit. b) din
Legea nr. 1/2011 și nu este condiționată de domiciliul părinților.
(2) Admiterea elevilor în unitățile de învățământ cu program integrat sau suplimentar
de artă se face, în funcție de an de studiu şi clasă, numai în urma unei selecții, prin:
a) Testarea aptitudinilor specifice, în învățământul obligatoriu;
b) Examene de diferență, în cazul transferului elevilor ce provin din alte unități de
învățământ şi de la alte filiere şi profiluri, conform metodologiilor elaborate de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
c) Probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind admiterea în
învățământul preuniversitar de artă.
Art.18.- Testarea, examinarea şi verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
Pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală;
Pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea;
Pentru specializarea coregrafie: aptitudinile fizice, simțul ritmic, muzicalitatea;
Pentru specializarea arta actorului: aptitudinile de comunicare verbală și nonverbală.
Art. 19.- Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori
calificați ai unității de învățământ respective, numite prin decizie a conducătorului unității de
învățământ, cu avizul inspectoratului şcolar.
a)
b)
c)
d)

Art. 20.- La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea în
liceu, precum și la examenele de diferență la disciplinele practice de specialitate nu se admit
contestații.
Capitolul V
Pregătirea de specialitate
Art.21.- Pregătirea de specialitate se realizează prin disciplinele teoretice și practice care
fac parte din curriculumul național și care asigură, în ansamblul lor, realizarea finalităților
educaționale și a standardelor de profesionalizare pentru fiecare specializare.
Art.22.- Disciplina considerată definitorie pentru specializarea/profesionalizarea elevilor
din învățământul preuniversitar de artă se denumește, în termenii prezentului regulament,
disciplină principală de specialitate.
Art.23.- Este denumită disciplină principală de specialitate:
A. Pentru specializarea muzică:
a) Secția instrumentală: disciplina instrument principal;
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b) Secția vocală: disciplina artă vocală interpretativă/canto clasic; disciplina muzică
Vocală de jazz – muzică uşoară;
c) Secția teoretică: disciplina teorie – solfegiu – dicteu;
d) Secția folclorică: disciplina instrument principal; disciplina muzică vocală tradițională
Românească/canto popular;
B. Pentru specializarea coregrafie: disciplina dans clasic/dans contemporan;
C. Pentru specializarea arta actorului: disciplina arta actorului;
D. Pentru specializările arte plastice, decorative, arte ambientale, arhitectură, design,
restaurare-conservare: disciplina atelier de specialitate.
Art.24.- Pregătirea la disciplinele de specialitate se efectuează individual, pe grupe și pe
clase după cum urmează:
A.
Învățământ cu program integrat/suplimentar de muzică - disciplinele: instrument
principal, canto clasic/popular, improvizație muzicală, acompaniament, pian complementar,
instrument secundar, corepetiție se predau individual; orele de teoria muzicii, armonie,
contrapunct, forme muzicale se desfăşoară pe grupe de 7-15 elevi, disciplina muzică de
cameră se normează cu 2-5 elevi pe oră, orele de cor şi de ansamblu orchestral se efectuează
pe partide (grupe de instrumente), iar ansamblul coral şi orchestral pe voci și ansamblu;
disciplina istoria muzicii se predă pe clasă;
B.
Învățământ cu program integrat/suplimentar de arte vizuale - disciplinele se predau pe
grupe de 8-12 elevi; disciplina istoria artei se predă pe clasă;
C.
Învățământ cu program integrat/suplimentar de coregrafie - disciplinele repertoriu
individual și pian complementar se predau individual; disciplinele dans clasic, dans
contemporan, dans românesc, dans de caracter, repertoriu ansamblu, ritmică, duet se predau
pe grupe de 7- 12 elevi; disciplina istoria baletului se predă pe clasă;
D.
Învățământ cu program integrat de arta actorului - disciplina inițiere vocală se predă
individual; disciplinele arta actorului, dicție, euritmie se predau pe grupe de 7- 12 elevi;
disciplinele istoria teatrului și a artei spectacolului universal și românesc, management
artistic, elemente de estetică și teoria spectacolului, artele spectacolului se predau pe clasă.
Capitolul VI
Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate
Art.25.- Evaluarea elevilor din învățământul preuniversitar de artă se realizează în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu metodologia Centrului național de Evaluare
şi Examinare, cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP) și cu prevederile prezentului regulament.
Art.26 -(1).- În cadrul învățământului preuniversitar de artă, la disciplina principală de
specialitate, se organizează verificări la sfârșitul fiecărui semestru și examene la sfârșitul
fiecărui an școlar. Excepție fac elevii din clasa I, cei din primul an de studiu la instrument și
muzică vocală, precum și elevii din clasele terminale.
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(2) Nota obținută la verificare nu are valoare de teză.
(3) Media anuală la obiectul principal de specialitate se calculează astfel: nota obținută la
examenul de sfârșit de an adunată cu media semestrelor, la această disciplină, totul
împărțit la 2.
(4) La specializările arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design,
restaurare-conservare, se organizează la sfârșitul fiecărui semestru la obiectul principal
de specialitate numai verificări.
Art. 27.- Comisiile pentru verificările şi examenele anuale la disciplinele principale de
specialitate sunt formate din profesori calificați ai unității de învățământ respective, sunt
numite prin decizia conducătorului unității de învățământ, cu avizul inspectoratului şcolar
județean/al municipiului București, și au următoarea componență:
a) Preşedintele comisiei – directorul unității de învățământ,fără drept de notare;
b) Vicepreşedintele comisiei – responsabilul de catedră, fără drept de notare;
c) Trei membrii cu drept de notare: doi profesori de specialitate, din care unul este profesor
al elevului, și al treilea de specialitate înrudită sau de altă disciplină artistică.
Art.28.- Elevii din învățământul preuniversitar de artă care obțin la sfârșitul anului școlar
la disciplina principală de specialitate media sub 6,00 (șase) sunt considerați necorespunzători
și sunt îndrumați să își continue studiile într-un alt profil sau, la cerere, într-o altă
specializare, astfel:
a)
În cazul schimbării specializării aceasta se poate realiza numai cu aprobarea
consiliului de administrație, o singură dată pe parcursul unui ciclu de învățământ și pe baza
unei evaluări preliminare;
b)
În cazul schimbării profilului, se aplică prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la
transferul elevilor; la cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performanțele școlare la
disciplinele de specialitate obținute pe perioada școlarizării în profilul artistic.
Art.29.- Elevii din învățământul preuniversitar de artă care nu promovează anul școlar la
disciplina principală de specialitate sunt considerați necorespunzători și sunt îndrumați să își
continue studiile într-un alt pro
Capitolul VII
Activitatea artistică a elevilor în spațiul public
Art.30.- Prin activitate artistică în spațiul public se înțelege, în contextul prezentului
regulament, organizarea si realizarea de către elevi sau cu elevii de concerte, festivaluri și
spectacole, pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ și de divertisment,
concursuri cu formațiile artistice proprii, ale școlii sau în colaborare cu alți artişti, organizarea
și realizarea, în studioul propriu al școlii, sau în colaborare cu alti parteneri, de înregistrari
audio și/sau video necesare manifestărilor proprii și/sau cu diferiți parteneri, manifestări
expoziționale publice de grup sau personale.
Art.31.- La nivelul fiecărei unități de învățământ de artă/clase cu program de artă se
constituie, în conformitate cu prevederile art. 16, o comisie de supraveghere şi îndrumare a
activității artistice a elevilor în spațiul public, alcătuită din directorul unității de învățământ și
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responsabilii catedrelor de specialitate și denumită, în termenii prezentului regulament,
consiliu artistic.
Art.32.- atribuțiile, responsabilitățile şi activitățile consiliului artistic sunt stabilite prin
regulamentul intern, în concordanță cu activitățile desfăşurate în conformitate cu prevederile
art. 30.
Art.33.- Pe perioada şcolarizării, orice activitate artistică a elevilor în public, care
reprezintă unitatea școlară respectivă, se realizează numai cu avizul consiliului artistic.
Art.34.- Nerespectarea prevederilor art. 33 din prezentul regulament se consideră abatere
disciplinară și atrage după sine sancțiuni în conformitate cu prevederile regulamentul intern al
unității de învățământ.
Art.35.- Activitatea artistică în spațiul public este considerată activitate de perfecționare
pentru cadrele didactice şi este parte integrantă a pregătirii de specialitate pentru elevi.
Art.36.- unitățile de învățământ preuniversitar cu program integrat și/sau suplimentar de
artă pot realiza, în condițiile legii, venituri proprii prin organizarea sau participarea la
manifestări cultural artistice.
Art. 37.- Conducerile unităților de învățământ, administrațiile publice locale, Ministerul
educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sprijină desfăşurarea activităților artistice ale
elevilor în spațiul public atât în Țară, cât şi în străinătate.
Art.38.- Pentru încurajarea activității artistice de performanță, Ministerul educației,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului național, alte
ministere şi instituții interesate organizează tabere de creație artistică, festivaluri și spectacole
pentru toate genurile artistice, expoziții naționale şi internaționale, acordă burse şi alte forme
de sprijin material.
Capitolul VIII Dispoziții finale
Art.39.- La nivelul fiecărei unități şcolare se elaborează regulamentul intern al
respectivei unități, în concordanță cu legislația în vigoare.
Art.40.- Prezentul regulament completează prevederile Regulamentului cadru.

Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''
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Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi
de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de
directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii
conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.
ART. 2
Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în
cuprinsul prezentei metodologii, consiliu de administraţie, este organul de conducere al
unităţii de învăţământ.
ART. 3
Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de
învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare
unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la
începutul fiecărui an şcolar.
CAPITOLUL II
Constituirea consiliului de administraţie
ART. 4
(1) Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice,
inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un
reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în
mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt
cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local
şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local
şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă.de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local
şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă.
118

(2) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organul de
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre
didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al
acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul
preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt
cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 3 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(3) În cazul unităţilor de învăţământ particular şi confesional, în componenţa consiliului de
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de
administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile de învăţământ
pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant
al consiliului local.
ART. 5
(1) La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de
administraţie.
(2) În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4,
directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:
a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, în cazul învăţământului special,
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliului reprezentativ al
părinţilor desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba
maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un
reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În
mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor
naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;
b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii
cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;
c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de
învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia.
(3) La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
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ART. 6
Componenţa consiliului de administraţie se modifică în situaţiile prevăzute de lege şi de
prezenta metodologie, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5.
ART. 7
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum
urmează:
a) reprezentanţii personalului didactic de predare şi de instruire practică sunt aleşi, prin vot
secret, de către consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute
de candidaţi, din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract
individual de muncă; hotărârea consiliului profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor
membrilor acestuia. Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu
numărul de clase în consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de competenţă
profesională, potrivit legii. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în
limba română;
b) reprezentanţii consiliului local, consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sunt desemnaţi de acesta;
c) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, pentru
unităţile de învăţământ special de stat;
d) reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor, dintre
membrii acestuia care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. Se recomandă
ca reprezentanţii părinţilor în consiliul administraţie să nu fie cadre didactice în unitatea de
învăţământ respectivă şi să nu ocupe o funcţie de conducere, îndrumare şi control în
inspectoratul şcolar.
(2) Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul unităţilor de învăţământ special de stat.
(3) Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea
mandatului.
(4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei,
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
ART. 8
(1) Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în
următoarele situaţii:
a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului de
administraţie;
b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
c) ca urmare a renunţării în scris;
d) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre
judecătorească definitivă;
e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor
didactice.
(2) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii
consiliului de administraţie în următoarele situaţii:
a) săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de
învăţământ;
b) neîndeplinirea atribuţiilor stabilite.
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(3) Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept
sau prin revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică
persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o.
ART. 9
Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale,
asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de
administraţie la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de
învăţământ şi managementului calităţii în educaţie.
CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului de administraţie
ART. 10
(1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de
administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată
de persoana desemnată de fondatori.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie.
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate
plus unu din totalul membrilor acestuia.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii
prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea
disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către
consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.
(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate
conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de
jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de
administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi.
(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din
totalul membrilor consiliului de administraţie.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi
procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor,
aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
(9) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de
administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea
hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(10) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la
vot.
(11) 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. 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.
(12) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii,
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor,
desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.
(13) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor
care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o
problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ
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cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare
în limba română.
(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de
problematica înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are
structuri arondate, participă ca invitaţi şi coordonatorii acestora.
(15) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de
şedinţă şi sunt asumate de aceştia prin semnătură.
(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de
administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal
încheiat cu această ocazie.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori
este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie
sau a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din
numărul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administraţie este convocat şi la
solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau două treimi din
numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.
(2) 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) Dacă, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă
cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3) - (7), sunt reluate demersurile pentru
reconstituirea componenţei consiliului de administraţie sau, după caz, de constituire a unui
nou consiliu de administraţie.
(4) Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de
administraţie.
(5) În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de
administraţie îşi pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5.
ART. 12
(1) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;
c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;
d) desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului
didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu
acordul persoanei desemnate;
e) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor
necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi
comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;
f) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori,
invitaţi) au semnat procesul-verbal de şedinţă.
(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa
acestuia, de către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a
invitaţilor;
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b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele
de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de
administraţie;
c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de
învăţământ, la loc vizibil;
d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie,
procesul-verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de
administraţie;
e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.
ART. 13
(1) Documentele consiliului de administraţie sunt:
a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie;
b) convocatoarele consiliului de administraţie;
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele,
liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;
f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a
hotărârilor consiliului de administraţie.
(2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a
hotărârilor consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a
deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de
administraţie. Pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru
autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(3) Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui
chei se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de
administraţie.
ART. 14
(1) Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza
procesului-verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către
preşedinte.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de
învăţământ.
(3) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau
juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios
administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Atribuţiile consiliului de administraţie
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ cu respectarea prevederilor legale;
e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de
învăţământ;
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f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct,
elaborată de inspectoratul şcolar;
g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce
ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor,
preşcolarilor sau a elevilor;
h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a
fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori
apar modificări;
i) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale
unităţilor de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face
parte;
j) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de
învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
k) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile
de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare
ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului;
l) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile
necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute
în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel
adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite;
m) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului
alocat;
n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu
directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
o) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi
stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de
dezvoltare instituţională şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare
realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de
microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în
totalitate la dispoziţia acesteia;
p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic
următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
q) avizează planurile de investiţii;
r) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel
postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare;
s) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
t) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
u) în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale
directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în
conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă;
v) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la
manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor
sau din fonduri extrabugetare;
w) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea;
x) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
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y) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi
informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ;
z) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după
şcoală", în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
bb) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, avizează programele şcolare pentru
curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea
instruirii practice cu operatorii economici;
cc) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;
dd) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
ee) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de
învăţământ;
ff) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă
redusă;
gg) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de
învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul
profesoral;
hh) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;
ii) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare,
precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic;
jj) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi
primar/diriginţilor la grupe/clase;
kk) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
ll) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă
comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele
concursurilor şi aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii;
mm) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea
posturilor didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar;
nn) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
oo) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării
medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de
inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de
învăţământ;
pp) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe
baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de
specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru
director sau director adjunct;
qq) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare
prevăzute de Metodologia-cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul
preuniversitar;
rr) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al
personalului din unitate;
ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre
membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului
şcolar;
tt) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi
confesional, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare
pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie;
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uu) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la
contractul individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz;
vv) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de
învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de
interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de
învăţământ şi al examenelor naţionale;
ww) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale
în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;
xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară
a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de
învăţământ;
yy) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
zz) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a
angajaţilor unităţii de învăţământ;
aaa) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite
prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de
muncă aplicabile.
ART. 16
Prevederile prezentei metodologii sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte
prevederi adaptate specificului unităţii de învăţământ. Aceste prevederi vor fi aprobate de
consiliul de administraţie şi incluse în regulamentul intern al unităţii de învăţământ.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

STATUTUL ELEVILOR
CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1
(1)

Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai

educației, denumiți în continuare elevi, înmatriculaţi în unitățile de învăţământ de stat,
particular sau confesional din România. Regulamentele școlare se elaborează în baza
prezentului statut.
(2)

Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând

Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie într-o unitate de
învățământ din România şi poate frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de
învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie
internaţională, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior. De
aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie
în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României
este oficial recunoscută, conform legii.
(3)

Elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile şi

îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor
care decurg din reglementările emise de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine
publică și securitate națională.
(4)

Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile

şi îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi
îndatoririlor care decurg din reglementările emise în funcţie de specificul dogmatic şi canonic
al fiecărui cult.
Calitatea de elev
Art. 2
(1) Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi se păstrează
pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din ciclul secundar superior liceal,
profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Prin extindere terminologică,
antepreșcolarii și preșcolarii sunt asimilați calității de elev, fiind reprezentați de către
părinți/tutori/susținători legali.
Art. 3
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Elevii, alături de ceilalți actori ai sistemului educațional, fac parte din comunitatea

(1)

școlară.
Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită

(2)

toate îndatoririle pe care le au în calitate de cetățeni.
Art.4
(3) Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor și a altor
organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a
reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative
reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor
administraţiei publice locale şi a societăţii civile.
Art. 5
Valorile comunității școlare și ale sistemului educațional sunt: accesul liber și gratuit la
educație de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a avea acces echitabil la resursele
materiale și educaționale furnizate de către sistemul educațional, onestitatea intelectuală,
sprijinirea gândirii critice, respectarea demnității tuturor membrilor comunității școlare,
deschiderea instituțională pentru schimbări constructive.
CAPITOLUL AL II-LEA

DREPTURILE ELEVILOR

Drepturi generale
Art. 6
Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate

(1)

drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ preuniversitar au obligaţia să

(2)

respecte dreptul la imagine al elevilor.
Activitățile organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar nu pot leza demnitatea

(3)

sau personalitatea elevilor.
Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ preuniversitar nu pot face publice

(4)

date personale ale elevilor, lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora –cu excepţia
modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.
Drepturi educaționale
Art. 7
(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional:
a) accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat. Elevii au dreptul garantat
la un învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea/admiterea, parcurgerea și
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finalizarea studiilor, în funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzător
intereselor, pregătirii și competențelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin
aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a
programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate
strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii
obiectivelor educaţionale stabilite. Elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
acestora au dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele
din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de
învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu
specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;
c) dreptul de a beneficia de școlarizare în limba maternă, în condițiile legale prevăzute;
d) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internațională, în regim bilingv, în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
e) dreptul de a nu fi supus vreunei forme de discriminare din partea conducerii și a
personalului didactic sau nedidactic al unității de învățământ. Unitatea de învăţământ
preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe
criterii de

rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate,

cetățenie, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, stare civilă, cazier, tip de
familie, situație socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte
criterii cu potențial discriminatoriu;
f) dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățământul de
stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru
învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale,
conform legii;
g) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară,
profesională și psihologică, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de
unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere
psihopedagogică pe an;
h) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de
cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a
eventualelor contracte dintre părți;
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i) dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi
pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
j) dreptul la o evaluare obiectivă și corectă;
k) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
l) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea
obținerii de trasee flexibile de învățare. În acest sens, în cadrul programului de studiu,
va fi asigurat un număr minim de discipline la decizia unității de învățământ din
totalitatea disciplinelor oferite de unitatea de învăţământ preuniversitar, la alegerea
fiecărui elev în parte și în urma avizului acordat de Comisia de curriculum a unității
de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
m) Dreptul elevilor de a participa la cursurile opționale organizate pe grupe / clase de
elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de
Administrație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
n) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unității de învățământ, inclusiv
acces la biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la
alte resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului
școlar, în limitele resurselor disponibile.
Unitățile de învățământ vor asigura accesul neîngrădit și gratuit la toate materialele
necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de
funcționare.
o) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie;
p) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de șapte
ore pe zi, cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei și
tradiției minorităților naționale și a învățământului bilingv, conform legii;
q) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
semestru;
r) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile
lucrătoare;
s) dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare,
și cu un număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
t) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi
obligați de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri
școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învăţământ
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preuniversitar sau de către terți, în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive și
de agrement, în taberele și în unitățile conexe inspectoratelor școlare județene, în
cluburile și în asociațiile sportive școlare, cu respectarea prevederilor regulamentelor
de funcționare ale acestora; Elevii vor participa la programele și activitățile incluse în
programa școlară;
u) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile
școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile;
v) dreptul de a avea acces, la documentele proprii ce stau la baza situației școlare precum
lucrările scrise;
w) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor
urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și
competențelor lor;
x) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare
deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine
consiliului de administrație al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei
metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice;
y) dreptul de școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de
tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili
din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care
au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
z) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe
de feedback anonime.
aa) dreptul de a fi informat privind notele consemnate în catalog, înaintea încheierii
situației școlare.
bb)elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pot
beneficia de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, conform
legislației în vigoare;
cc) elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite
prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, au dreptul să fie
şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate
nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;
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dd)

includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale

speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform
prevederilor legale;
ee) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au
dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare;
ff) dreptul de a avea condiții de acces și de studiu adaptate dizabilităților sau problemelor
medicale, în condițiile legii;
gg) dreptul de a întrerupe / relua studiile și de a beneficia de transfer intre tipurile de
invățământ, în conformitate cu legislația în vigoare;
(2) În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,
stipulat la alin.(1), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul
legal al elevului, poate acționa, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. b) În situaţia în care
argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de
învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau
practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre
didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la
clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota
rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit,
prin consens, de către cele două cadre didactice.
e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi
nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi
nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială
şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării
iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin
semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
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h) În situaţia în care în unitatea de unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate
care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar,
cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de
învăţământ.
Drepturi de asociere și de exprimare
Art. 8
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale,
economice, sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii;
b) dreptul la protest, pentru elevii din ciclul liceal, în afara orelor de curs; activitățile pot
fi susținute în unitatea de învățământ preuniversitar, la cererea grupului de inițiativă,
numai cu avizul Consiliului de Administrație. Aprobarea pentru desfășurarea acestor
acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise oficiale ale organizatorilor
sau ale părinților/tutorilor/ susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu
privire la securitatea persoanelor și a bunurilor
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de
învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea
consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât
acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate
democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja
sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor, în condițiile prevăzute de
reglementările în vigoare privind CE;
e) dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din
partea personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a
le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligația unității de
învățământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de
materiale care aduc atingere securității naționale, constituie atacuri xenofobe,
denigratoare sau discriminatorii.
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Drepturi sociale
Art. 9
(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de
suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar, naval și
fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii orfani, elevii cu cerințe
educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie
specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile
de transport menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament,
în cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu
prevederile legale in vigoare; de aceeași facilitate beneficiază și elevii care care
locuiesc la internat sau la gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă
contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru;
c) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu și de merit, de performanță, precum
și de ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice;
d) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor
aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice
dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente
frecventării învățământului profesional, pentru toți elevii din învăţământul profesional
(„bursa profesională”) ;
e) dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ
special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, să
beneficieze de asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, a
cazarmanentului, de rechizite școlare, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, în cuantum
egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de
găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale din cadrul Direcțiilor Generale Județene/a Municipiului
București de Asistență Socială și
Protecția Drepturilor Copilului;
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f) dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/iarnă, în condițiile stabilite
de autoritățile competente;
g) dreptul de a nu fi confiscate bunurile personale care nu atentează la siguranța
personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu
prevederile legale;
h) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie
socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional
în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în
vigoare;
i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare și masă ale internatelor și
cantinelor școlare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi
funcţionare ale unităţilor respective;
j) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe
şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor
profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. Statul şi alţi
factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi
internaţional, ale elevilor;
k) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui
an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației
naționale și cercetării științifice și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării
de sănătate a elevilor;
l) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de
teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de
instituţiile publice, conform legii. Elevii de naționalitate română din străinătate,
bursieri ai statului român, beneficiază, pe teritoriul României de gratuitate la toate
manifestările de mai sus;
(2) În vederea stabilirii burselor școlare prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c):
a)

consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre,

cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat;
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criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către

b)

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de
rezultatele elevilor;
elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici,

c)

ori cu alte persoane juridice sau fizice, în condițiile prevăzute de lege;
elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile

d)
legii;
e)

elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici

români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale
aplicabile;
f)

elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de

învăţământ de stat, în condiţiile legii.
Alte drepturi
Art. 10
Elevii beneficiază și de următoarele drepturi:
a) dreptul de acces în incinta unității școlare, în timpul programului, în condițiile legii,
fără limitări din partea conducerii precum condiționalitatea de a avea uniformă;
b) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documente de studii, în condițiile
legii. Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
c) dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
d) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii;
e) elevii din învățământul secundar superior au dreptul de a solicita schimbarea unui
cadru didactic al clasei cu susținerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei, printr-o
cerere către conducere în care se va prezenta temeiul acțiunii. Solicitarea va fi
analizată de către direcțiune;în cazul în care aceasta este justificată, va fi discutată în
consiliul clasei, comitetul de părinți și Consiliul de
Administrație;
f) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Județean al
Elevilor, cu avizul Consiliului Național al Elevilor, conținând informaţii referitoare la:
drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse
la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza
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materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative,
modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte
facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul școlar sau unitatea de învățământ pot
susține financiar publicarea acestui ghid, în funcție de resursele disponibile;
g) dreptul de a avea profesori numiți în mod nediscriminatoriu;
Recompensarea elevilor
Art. 11
(1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot primi
următoarele recompense:
a) evidențiere în fața clasei și/sau în fața colegilor din școală sau în fața consiliului
profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal, cu
mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat;
c) burse de merit, de studiu și de performanță sau alte recompense materiale acordate de stat,
de agenți economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din țară și
din străinătate;
f) premiul de onoare al unității de învățământ preuniversitar;
(2) Performanța elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la
olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite
de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
(3) La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru activitatea desfășurată, cu diplome
sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la
propunerea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, a
profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului școlii sau a Consiliului Școlar al
Elevilor.
(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:
(a)

pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit

consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este
limitat;
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(b)

pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare

cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:
(a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de
9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
(c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;
(d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.
(6)

Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare și

funcționare al unității de învățământ.
(7)

Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă

ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse,
din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice
şi culturale, a comunităţii locale și altele asemenea.
CAPITOLUL AL III-LEA

ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Art. 12 Îndatoriri
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate orele de curs;
b) de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;
c) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
d) de a sprijini activitatea reprezentanților elevilor prin furnizarea de informații relevante
despre diferitele probleme întâmpinate în procesul educațional sau în relația cu
unitatea de învăţământ preuniversitar sau alte instituții relevante din sistemul
educațional, cu respectarea legislației în vigoare;
e) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenența informaţiilor
prezentate în lucrările elaborate;
f) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină/modul şi lucrări de
absolvire originale;
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g) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în
cadrul activităţilor conexe acestuia, în condițiile legii;
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile
școlare la care au acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
k) de a suporta contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la
dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării
culpei individuale, și nu colective;
l) de a prezenta carnetul de elev cadrelor didactice pentru trecerea notelor obținute în
urma evaluărilor;
m) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar
putea influenţa în mod negativ desfăşurarea activităţilor educaționale;
n) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la
sfârşitul anului şcolar;
o) de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevi
și personalul unității de învățământ;
p) de a cunoaşte prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare și
funcționare a unităţii de învăţământ, în funcție de nivelul de înțelegere și de
particularitățile de vârstă și individuale ale acestora;
q) elevii care utilizează microbuzele școlare au îndatorirea să ocupe locurile stabilite în
timpul deplasării, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă
bunurile din mijloacele de transport și să respecte regulile de circulație;
r) de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile
de vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă,
normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum
și normele de protecție a mediului.
Interdicții
Art. 13
Elevilor le este interzis:
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a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi
orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul
unității de învățământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care,
prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea
naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi
alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la
jocuri de noroc;
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de
arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele
asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea
lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau
pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al
concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în
situația folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgență;
i) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare, și să manifeste
violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de
învățământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în
afara ei;
k) să părăsească perimetrul școlii în timpul programului școlar cu excepția situațiilor
prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar.
CAPITOLUL AL IV-LEA

SANCȚIONAREA ELEVILOR

Sancționarea elevilor
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Art. 14
(1) Elevii pot fi sancționați pentru încălcarea prevederilor art. 12-13 din prezentul statut,
sau a prevederilor actelor normative în vigoare, în funcție de gravitatea faptelor
săvârșite.
(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în incinta unității de
învățământ.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale
Bani de liceu, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învățământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru elevii minori. Sancțiunea se aplică
din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este
interzisă în orice context, precum și aceea sub forma agresiunii fizice de orice fel a
elevului.
(7) Sancțiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învățământul primar.
(8) Sancțiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învățământul
obligatoriu.
Sancțiuni
Art. 15
(1)

Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. Unitatea de învăţământ preuniversitar

sau cadrele didactice nu pot, să aplice sancțiuni colective. Orice elev poate fi sancționat
numai pentru propria culpă.
(2)

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie
insoțită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea
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se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar sau de către directorul unității de învățământ.
(3)

a) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat
sancţiunea. Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia sau petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare.
b)

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-

un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
c)

Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/

tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru
nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire.
d)

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

e)

Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea

calificativului, în învățământul primar.
(4)

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de
scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar,
aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(5)

a) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se

consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui
sau susţinătorului legal al elevului minor și elevului, dacă acesta are capacitate de exercițiu.
b) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
c) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
(6)

a) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii

care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul
orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta
şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal,
b)

Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi

se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
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c)

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la

propunerea consiliului clasei..
(7)a) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar
în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. b) Exmatricularea poate fi:
i)

exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeaşi unitate

de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
ii)

exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; iii)

exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o
perioadă de timp;
c)

Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de

apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în
anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului
act normativ, a regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar şi a regulamentelor specifice.
d)

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeaşi unitate de

învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din
învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de
Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de
către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
e)

Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din

totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de
studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
f)

Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica

numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
g)

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
h)

Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi

sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
i)

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la

propunerea consiliului clasei.
j)

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică

elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit
de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
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k)

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la

propunerea consiliului clasei.
l)

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
m)

Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi

sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal
n)

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o

perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul
postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
o)

Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării

științifice, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest
sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice propunerea motivată a consiliului profesoral privind
aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte
abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
p)

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei
Naționale și Cercetării Științifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal,.
Ridicarea sancțiunii
Art. 16
(1)

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se

reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 13, alin. (5),
lit. b) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de
şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei
la purtare, asociată sancţiunii, se anulează.
(2)

Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a prevederii referitoare la scăderea notei la

purtare se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.
Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Art. 17
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

144

Pagube patrimoniale
Art. 18
(1)

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de

învăţământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2)

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovați

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de
studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea
manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.
Contestarea
Art. 19
(1)

Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 14 se adresează,

de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului,
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la
aplicarea sancţiunii.
(2)

Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la

secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă
și poate fi atacată ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unitații de
învățământ sau a domiciliului petentului, conform legii.
(3)

Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în termen de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea sancțiunii.
CAPITOLUL AL V-LEA

REPREZENTAREA ELEVILOR

Moduri de asociere în vederea reprezentării
Art. 20
În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în: a)
consiliul elevilor;
b) asociațiile reprezentative ale elevilor;
c) reprezentanții elevilor în forurile de conducere ale unității de învățământ.
Moduri de reprezentare
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Art. 21
Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate prin:
participarea reprezentanților elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii și alte

a)

organisme și structuri asociative care au impact asupra sistemului educațional;
participarea reprezentanților elevilor aleși în organismele administrative și forurile

b)

decizionale sau consultative din cadrul unității de învățământ liceal și profesional;
participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al unității de

c)

învățământ, conform legii;
depunerea de memorandumuri, petiții, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după

d)
caz;

transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziție și alte forme de

e)

comunicare publică;
alte modalități de exprimare a doleanțelor, drepturilor și poziției reprezentaților

f)

elevilor, inclusiv organizarea de acțiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Elevii reprezentanți
Art. 22
Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii:
a) președintele și vicepreședinții Consiliului Școlar al Elevilor;
b) reprezentanții elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Județean al Elevilor/Consiliul
Național al Elevilor și în structurile de conducere ale asociațiilor reprezentative ale elevilor
legal constituite, ce au prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor;
c) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație;
d) reprezentanții elevilor în comisiile unității de învățământ, inspectoratelor școlare,
autorităților locale sau centrale.
Alegerea sau desemnarea reprezentanților
Art. 23
(1)

Reprezentanții elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau

consultative ale unității de învățământ liceal sau profesional sunt aleși, la începutul fiecărui
an școlar, de către tot corpul de elevi ai unității de învățământ liceal, profesional sau
postliceal.
(2)

Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din

unitatea de învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a
alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statut socio146

economic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală,
apartenență la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situație școlară precum
și orice alt criteriu discriminatoriu.
(3)

Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ

preuniversitar le este interzis, să influențeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanți,
indiferent de nivelul de reprezentare. Influențarea alegerilor se sancționează conform
prevederilor art. 280 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(4)

Modul concret de desfășurare a alegerilor pentru elevii reprezentanți se stabilește de

aceștia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Național al Elevilor.
(5)
Relația dintre elevii reprezentanți și structurile asociative reprezentative
Art. 24
(1)

Asociațiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învățământ, fie

direct, fie prin sucursale sau filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de
desemnare a reprezentanților elevilor.
(2)

Elevii reprezentanți au dreptul să constituie sau să facă parte din asociații

reprezentative.

Drepturile elevilor reprezentanți
Art. 25
Elevii reprezentanți au următoarele drepturi:
a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este
reprezentant și informațiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
b) de a folosi baza materială a unității de învățământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi
revin din calitatea de reprezentant;
c) de a nu le fi afectată activitatea școlară de activitățile desfășurate în calitate de elev
reprezentant;
d) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile
aferente calității de elev reprezentant;
e) de a i se motiva absențele în baza unor documente justificative, care atestă prezența
elevului reprezentant la activitățile derulate prin prisma calității și care sunt semnate
de președintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.
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Îndatoririle elevilor reprezentanți
Art. 26
Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri:
a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;
b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influențați de factori politici;
c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie,
convingeri politice, orientare sexuală și alte criterii discriminatorii;
d) de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate şi de a asigura
diseminarea informaţiilor în timp util;
e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor
legale;
f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă
care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;
g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de
contact pe site-ul unității de învățământ sau pe diverse panouri de afișaj din unitatea de
învățământ,
h) de a fi informați periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea
deciziilor care privesc elevii, precum și alte informații de interes.
CAPITOLUL AL VI-LEA

ASOCIEREA ELEVILOR

Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor
Art. 27
Consiliul Național al Elevilor și asociațiile reprezentantive ale elevilor
drepturi:
a)

au următoarele

dreptul de a fi consultate pentru toate aspectele ce privesc dezvoltarea învățământului

preuniversitar și a procesului educațional, după caz și după nivelul de reprezentativitate;
b)

dreptul de a folosi spațiul unității de învățământ pentru desfășurarea obiectivelor

asumate și pentru a derula activitățile interne, cu acordul Consiliului de Administrațe al
unității de învățământ, în condițiile legii;
Asociațiile reprezentative ale elevilor
Art. 28
(1) Asociațiile reprezentative ale elevilor sunt organizațiile neguvernamentale, înființate în
baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
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a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor și drepturilor
elevilor;
b) nu fac propagandă politică sau religioasă;
c) au cel puțin 75% dintre membri elevi în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.
(2)

Asociațiile reprezentative își pot desfășura activitatea la nivel național, județean, local

sau școlar.
(3)

Filiale sau sucursalele asociațiilor reprezentative au același statut reprezentativ, în

raport cu scopul înființării acestora.
CAPITOLUL AL VII-LEA CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR
Reprezentarea elevilor în Consiliul Școlar al Elevilor
Art. 29
(1)

Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea
reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea
deciziei elevilor.
(2)

În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul

școlar al elevilor, format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.
Mod de organizare
Art. 30
(1)

Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă și reprezintă interesele elevilor

din învățământul preuniversitar, la nivelul unității de învățământ.
(2)

Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele

care îi afectează în mod direct.
(3)

Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la

specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul
Naţional al Elevilor.
(4)

Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va

asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va
implica în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.
(5)

Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor,

prin punerea la dispozitie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spatiu
pentru întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al
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Elevilor. Fondurile aferente desfășurării activităților specifice se asigură din finanţarea
suplimentară, fără a afecta derularea activităților educaționale.
Atribuțiile Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 31
Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
a)

reprezintă

interesele

elevilor

transmite

şi

Consiliului

de

Administraţie,

directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor
referitor la problemele de interes pentru aceştia;
b)

apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;

c)

se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând

conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; d) sprijină
comunicarea între elevi şi cadre didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind
din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;
h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de
învăţământ preuniversitar;
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii
de învăţământ;
l) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau
în cazul în care posturile sunt vacante;
m) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administrație, conform legii;
n) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de
Administrație;
o) deleagă reprezentanți, prin decizia președintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia
de Evaluare și Asigurare a Calității, Comisia de Prevenire și Combatere a
Violenței și orice altă comisie din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii;
p) Consiliul Școlar al Elevilor va completa o secțiune din raportul activităților educative
extrașcolare la nivelul unității de învățământ, în care va preciza opinia elevilor față de
activitățile educative extrașcolare realizate.
Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor
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Art. 32
Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ

(1)

preuniversitar este Adunarea Generală.
(2)

Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ

preuniversitar este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.
(3)

Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:

a) Preşedinte;
b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; c)
Secretar;
d) Membri: reprezentanţii claselor.
(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.
Președintele Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 33
Toți elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret și

(1)

liber exprimat Biroul Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor.
(2)

Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar si

gimnazial, Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a – a VIII-a.
(3)

Președintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la

şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte
privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica
anunţată, preşedintele Consiliul Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor
ca participant la anumite şedințe ale Consiliul de Administrație.
(4)

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal

sau postliceal, activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
(5)

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar

are următoarele atribuţii:
a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor;
b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ;
c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ
preuniversitar;
d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea
ordinii şi a libertăţii de exprimare;
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e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale,
dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al
consiliului;
(6) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat,
președintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de
activitate este respins cu votul majorității absolute, președintele este demis din funcție.

Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 34
(1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar
are următoarele atribuţii:
a) monitorizează activitatea departamentelor;
b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegație;
c) elaborează programul de activităţi al consiliului;
(2)

Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de

mandat, vicepreședintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă
raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, vicepreședintele este demis
din funcție.
(3)

În unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există şi clase/secţii cu

predare în limbile minorităţilor naţionale sau în unităţile de învăţământ în limbile
minorităţilor naţionale, în care funcţionează şi clase/secţii cu predare în limba română, în
Consiliul Şcolar al Elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al
claselor cu predare în limba minorităţilor naţionale, respectiv al claselor cu predare în limba
română, după caz.
Secretarul Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 35
(1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are
următoarele atribuţii:
a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar;
b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor.
(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul
își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este
respins cu votul majorității absolute, secretarul este demis din funcție.
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Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 36
Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor
desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte.
Membrii Consiliului Școlar al Elevilor
Art. 37
(1) Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă
departamentele prevăzute în propriul regulament.
(2)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să
asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile
Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie.
Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care
înregistrează trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.
(3)

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au

datoria de a prezenta Consiliului de Administrație, respectiv consiliului profesoral,
problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.
(4)

Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv -

educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu
caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de
competenţa unităţii de învățământ.
(5)

Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se

abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

CAPITOLUL AL VIII-LEA DISPOZIŢII FINALE
Aplicarea statutului elevului
Art. 38
Unitățile de învățământ asigură respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul
tuturor organismelor interne și a cadrelor didactice.
Monitorizarea respectării statutului
Art. 39
Consiliul Județean al Elevilor şi asociațiile reprezentative elaborează un raport anual privind
respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din
respectivul judeţ sau din municipiul București. Raportul are în vedere un an școlar și se face
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public la finalizarea acestuia sau la începutul anului școlar următor. Comunicarea publică are
în vedere website-urile unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor școlare, website-urile
Consiliului Elevilor și pe cele ale asociațiilor reprezentative ale elevilor. În cazul constatării
unor deficienţe, unitățile de învăţământ au obligaţia de a le remedia și de a comunica public
modalităţile de soluţionare a acestora.
Intrarea în vigoare
Art. 40
Prezentul statut intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice,
conform articolului 80, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Modificarea
Art. 41
Statutul elevului poate fi modificat la propunerea Consiliului Naţional al Elevilor, a
asociațiilor reprezentative ale elevilor legal constituite sau pentru corelarea cu legislația în
vigoare, cu avizul consultativ al Consiliului Național al Elevilor și cu aprobarea Ministerului
Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
Relația cu alte acte normative inferioare sau egale
Art. 42
Orice reglementare în domeniu legal prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, aflată
în contradicţie cu prezentul statut, este abrogată de drept.

Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru
modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, privind
violenta psihologica-bullying
Art. 1 Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de aplicare a prevederilor Legii
nr. 221/2019, pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, privind
violenta psihologica-bullying si sunt elaborate in temeiul art. III, din Legea nr. 221/2019,
pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011.
Art. 2
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(1) Bullyingul reprezinta comportamentul abuziv, realizat in mod repetat si cu intentie directa
sau indirecta, care duce la prejudicierea fizica si/sau psihica a victimei/victimelor, prin
umilire, ranire, persecutie, intimidare sau alte fapte. Acest tip de comportament se manifesta
prin forme diverse, putand fi verbal, emotional/ nonverbal, fizic, relational inclusiv sexual,
deposedare de lucruri si electronic (cyberbullying).
(2) Ca urmare a modificarilor aduse Legii educatiei nationale nr.1/2011, in conformitate cu
art. III, din Legea nr. 221/2019, in categoria actiunilor definitorii pentru fenomenul violentei
manifestate in mediul scolar sunt incluse si actiunile privind violenta psihologica-bullying.
(3) in sensul prezentului act normativ, tipurile actiunilor precizate la alin. (2) sunt:
3.1 Bullying elev - elev;
3.2 Bullying elev - profesor;
3.3 Bullying profesor - elev;
3.4 Bullying parinte - elev, in spatiul scolii;
3.5 Bullying parinte - profesor, in spatiul scolii;
3.6 Bullying profesor - parinte, in spatiul scolii, identificate in rapoartele si cercetarile in
domeniu, care au stat la baza modificarilor aduse Legii educatiei nationale nr.1/2011, in
conformitate cu art. III, din Legea nr. 221/2019.
(4) Pentru asigurarea corelarii cadrului normativ in vigoare in sistemul educational din
Romania cu reglementarile actuale europene si nationale cu privire la actiunile de tip
bullying, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice, se vor
revizui, modifica si completa urmatoarele documente de legislatie specifica, subsecvente
domeniului mentionat:
a) OMEN nr. 1409/2007, privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de
violenta in unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) OMENCS nr. 5079/ 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) OMENCS nr. 4742/ 2016, privind aprobarea Statutului elevului;
d) OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic
din invatamantul preuniversitar;
e) Legea privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant (Legea nr. 35/2007 completata
si modificata prin Legea nr. 29/2010).
Art.3
(1) Tipurile de actiuni din categoria bullying sunt descrise in anexa nr. 1 a prezentelor norme
metodologice.
(2) Tipurile de interventie ce pot fi realizate in sistemul educational preuniversitar pentru
prevenirea si combaterea bullyingului sunt descrise in anexa nr. 2 a prezentelor norme
metodologice. (3) Procedura operationala privind prevenirea, identificarea si combaterea
bullyingului este descrisa in anexa nr. 3 a prezentelor norme metodologice.
Art. 4
(1) Nivelurile la care se realizeaza interventia in sistemul educational preuniversitar pentru
prevenirea si combaterea bullyingului sunt: unitatea de invatamant, inspectoratul scolar,
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centrul de resurse si de asistenta educationala-CJRAE/CMBRAE, casa corpului didacticCCD, si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(2) Interventia multidisciplinara in situatiile de bullying se realizeaza interinstitutional, prin
actiunea in cooperare a institutiilor abilitate – unitate de invatamant, directie generala de
asistenta sociala si protectia copilului, politie, etc..
(3) Membrii echipei multidisciplinare specializate, familia si cadrele didactice contribuie la
integrarea copilului victima - martor sau agresor- in unitatea de invatamant, respectand, in
toate interventiile, interesul superior al copilului.
(4) Sesizarea situatiilor de bullying la nivelul unitatii de invatamant se face catre: conducerea
unitatii de invatamant, cadre didactice, consilier scolar, linia europeana de asistenta pentru
copii 116 111, alte entitati cu responsabilitati in domeniu.
(5) Potrivit fiecarui nivel de interventie, se reglementeaza actiuni specifice, precizate in
procedura descrisa in anexa nr. 3 a prezentelor norme metodologice.
Art. 5
(1) Fiecare prescolar/elev are dreptul de a beneficia de un mediu sigur in unitatea de
invatamant. Acest drept este garantat legal si este asigurat atat la nivel curricular (prin setul
de competente, activitati de invatare si continuturi care urmaresc sa sustina respectarea
persoanei, nediscriminarea, motivarea pentru invatare si asigurarea starii de bine a
prescolarului/elevului in unitatea de invatamant), cat si la nivelul organizarii si desfasurarii
procesului educational in unitatea de invatamant (consiliere educationala si asistenta
psihopedagogica, paza incintei scolii).
(2) Fiecare cadru didactic are dreptul de a participa la activitati de formare in domeniul
prevenirii, identificarii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul
scolar. Acest drept este garantat legal si este asigurat prin programe de dezvoltare
profesionala furnizate de casele corpului didactic, prin programe finantate din fonduri
structurale, prin programe de tip Erasmus+ si e-Twinning, prin programe de conversie
profesionala, furnizate de universitati, precum si prin alte tipuri de activitati de formare
continua.

Art. 6
(1) Inspectoratul scolar este responsabil de asigurarea accesului cadrelor didactice la activitati
de formare continua, legal prevazute, in domeniul prevenirii, identificarii si combaterii
bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar, precum si de monitorizarea la
nivel judetean a programelor/activitatilor de asigurare a unui mediu scolar sigur.
(2) Unitatile de invatamant raspund, in mod direct, de asigurarea desfasurarii procesului
educational intr-un mediu sigur.
(3) in vederea crearii/ mentinerii unui mediu sigur in scoala, unitatile de invatamant vor
analiza desfasurarea procesului educational, vor identifica eventualele probleme si situatii de
risc si vor face propuneri cu privire la tipurile de preventie si interventie necesare, pe care,
dupa aprobarea 4 in consiliile de administratie, le vor transmite inspectoratelor scolare, in
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scopul avizarii si monitorizarii, in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 3 a
prezentelor norme metodologice.
(4) Principiile care trebuie respectate in analiza unui caz cu suspiciune de bullying,
semnalat/declarat la nivelul unitatii de invatamant, si in luarea deciziei de
confirmare/infirmare drept caz de bullying, se regasesc in anexa nr. 4 a prezentelor norme
metodologice.
Art. 7
(1) In situatia in care, la nivelul unitatii de invatamant in care au fost inregistrate situatii de
tip bullying, nu este incadrat niciun profesor consilier scolar (profesor in centre si cabinete de
asistenta psihopedagogica), conducerea unitatii de invatamant va notifica inspectoratul scolar
cu privire la aceasta problema si va propune o solutie de rezolvare, cu implicarea tuturor
factorilor decizionali de la nivelul UAT pe raza careia functioneaza.
(2) Cadrele didactice din unitatile de invatamant in care au fost inregistrate situatii de tip
bullying vor fi incluse, cu prioritate, in programe de formare continua in domeniul prevenirii
si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in mediul scolar, finantate de la
bugetul de stat, potrivit art. 111 (e) din Legea educatiei nationale, nr. 1/2011 cu modificarile
si completarile ulterioare, prin casele corpului didactic, sau din alte surse, inclusiv proiecte cu
finantare externa, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) Elevii implicati in actiuni de tip bullying, ca victime, ca agresori sau ca martori, pot
beneficia de programe de interventie /consiliere, finantate de la bugetul de stat, prin UAT pe
raza caruia functioneaza unitatea de invatamant, sau prin programe/proiecte cu finantare
externa, in conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul educatiei.
(4) Parintii elevilor implicati in actiuni de tip bullying, ca victime, ca agresori sau ca martori,
vor beneficia de programe de interventie /consiliere, finantate prin programe/proiecte cu
finantare externa accesate de UAT, pe raza caruia functioneaza unitatea de invatamant, in
conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul educatiei.
(5) Parintii elevilor din clasele/ grupele din unitatile de invatamant in care au fost inregistrate
actiuni de tip bullying vor fi inclusi, cu prioritate, in programe de informare si constientizare
in domeniul identificarii si combaterii bullyingului, ca forma a violentei manifestate in
mediul scolar, in conformitate cu precizarile strategiilor nationale sectoriale din domeniul
educatiei.
Art.8
(1) Sumele necesare organizarii programelor de formare, programelor de consiliere sau a
programelor de informare/ constientizare prevazute la art. 8, provenind din bugetul de stat, se
reflecta in bugetele locale ale unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la partea de
venituri, cu ajutorul indicatorului 11.02.02, ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si municipiului Bucuresti”.
(2) La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punct de vedere al clasificatiei functionale a
indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finantarii cheltuielilor determinate
de implementarea programelor si proiectelor prevazute la art. 8, sunt prevazute la capitolul
65.02 ”invatamant”, subcapitolul 65.02.11 ”Servicii auxiliare pentru educatie”,paragraful
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65.02.11.30 ”Alte servicii auxiliare”, in bugetul propriu al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscala al acesteia. Din punctul de vedere al
clasificatiei economice a 5 indicatorilor, creditele bugetare destinate finantarii cheltuielilor
determinate de implementarea programelor si proiectelor prevazute la art. 8, se regasesc la
titlul 57 ”Asistenta sociala”, articolul 57.02 ”Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.05 ”Consiliere
scolara”.
(3) Sumele acordate unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit
reglementarilor legale cu privire la serviciile integrate de asistenta sociala la nivelul UAT,
ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar, se regularizeaza cu bugetul de stat.
Art. 9
La nivel national, monitorizarea programelor de asigurare a unui mediu scolar sigur este
realizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin directiile responsabile de organizarea si
desfasurarea procesului educational la nivelul invatamantului preuniversitar.
Art. 10
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
Anexa nr. 1 Tipurile de actiuni din categoria bullyingului, ca forma a violentei, manifestate in
mediul scolar (in sensul prezentului act normativ)
3.1 Bullying elev-elev;
3.2 Bullying elev-profesor;
3.3 Bullying profesor-elev;
3.4 Bullying parinte-elev, in spatiul scolii;
3.5 Bullying parinte-profesor, in spatiul scolii;
3.6 Bullying profesor - parinte, in spatiul scolii;
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Anexa nr. 3
Procedura operationala privind interventia in cazul unei situatii de violenta psihologica –
bullying manifestate la nivelul unitatii de invatamant Prezenta procedura operationalizeaza
interventia in cazul sesizarii, semnalarii sau manifestarii unei situatii de bullying la nivelul
unitatii de invatamant, stabilind: etape de interventie, responsabilitati, rezultate.
Etapa 1. Raportarea situatiei de bullying
1. O situatie de bullying poate sa implice diferiti actori scolari, in rol de agresor, de victima,
respectiv de martor: elevi, cadre didactice, parinti, alte categorii de personal al scolii,
persoane din afara scolii.
2. Raportarea unei situatii de bullying poate fi realizata de catre diferite persoane, implicate
direct in caz sau martore la acesta, atat cu asumarea identitatii, cat si anonim.
3. Sesizarea/raportarea unei situatii de bullying poate fi realizata catre conducerea unitatii de
invatamant sau catre alti actori scolari sau structuri cu rol in acest domeniu (ex.
invatator/diriginte, consilierul scolar, cadrul didactic de serviciu pe scoala, membri ai
Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, linia europeana de
asistenta pentru copii 116 111, alte entitati cu responsabilitati in domeniu ).
Etapa 2. Investigarea situatiei de bullying raportate
1 Situatia de bullying raportata va fi investigata pentru a se stabili: masura in care se
identifica un comportament de bullying real (despre ce?), actorii implicati (cine?), formele de
manifestare (cum?), contextul de manifestare (unde si cand?), cauze generatoare (de ce?),
solutii posibile de rezolvare (pentru ce?).
2. Echipa care va investiga o situatie de bullying va include, dupa caz:
diriginte/invatator/educatoare la clasa asociata cu situatia de bullying, consilierul scolar,
directorul/directorul adjunct (al) scolii, 1-2 membri ai Comisiei pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, reprezentant al politiei.
3. Atitudinea echipei care investigheaza situatia de bullying trebuie sa fie una de mediere,
calma, constructiva, de sustinere, cu rol de identificare a tuturor aspectelor cazului, si nu de
sanctionare. Toate demersurile de investigare vor fi realizate cu respectarea drepturilor
tuturor celor direct implicati in situatia analizata. Persoanele care nu sunt implicate direct
(elevi, profesori, parinti etc.) pot oferi informatii utile, cu respectarea drepturilor si a
confidentialitatii.
4. Metodele de investigare a situatiei de bullying variaza, de la caz la caz: discutii de grup cu
colectivul de prescolari/elevi in cadrul caruia s-a manifestat situatia de bullying, interviuri
individuale cu cei direct implicati in caz si/sau cu martori, observarea unor contexte de
manifestare.
5. Discutiile si interviurile sunt organizate in spatiul scolar, in clasa sau in afara acesteia, in
functie de situatie.
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6. Dovezile care pot fi colectate in demersul de investigare a unei situatii de bullying
(rapoarte, inregistrari etc.) trebuie sa fie pastrate in conformitate cu legislatia in vigoare
privind protectia datelor cu caracter personal.
Etapa

3.

Interventii

pentru

rezolvarea

situatiei

de

bullying

raportate

3.1. Situatie de bullying in care sunt implicati elevi
1. Cadrul didactic (invatator/diriginte) va organiza, cu sprijinul consilierului scolar, discutii
cu colectivul de elevi, cu rol de constientizare a efectelor negative a acestui comportament si
de promovare a unui climat scolar pozitiv, constructiv, sentimentului de solidaritate intre
elevi, cu scopul de a face intolerabil comportamentul abuziv.
2. Cadrul didactic (invatator/diriginte) va purta discutii cu elevii direct implicati in situatia de
bullying. Acestora li se va explica clar modul in care situatia de bullying a incalcat regulile
unui climat scolar sanatos si a adus prejudicii starii de bine a elevilor in mediul scolar.
3. Vor fi contactati parintii acestora (atat cei ai elevului victima, cat si cei ai elevului agresor)
si vor fi invitati la o discutie, pentru a analiza situatia si pentru a realiza, de comun acord, un
plan de consiliere psihopedagogica pentru copii.
4. Consilierul scolar va elabora si aplica masuri de consiliere individuala a elevilor direct
implicati in situatia de bullying.
5. in vederea solutionarii situatiei de bullying, la nivelul unitatii de invatamant, dupa caz, sunt
implicati membrii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar.
6. Daca situatia de bullying este grava, conducerea unitatii de invatamant va anunta alte
institutii/entitati cu atributii si responsabilitati in domeniu : Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului, Politia (in cazul in care s-a produs o infractiune).
7. In vederea solutionarii situatiei de bullying, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului (DGASPC) care a primit sesizarea are urmatoarele atributii:
– Se informeaza cu privire la situatia sesizata, cu sprijinul actorilor scolari de la nivelul
unitatii de invatamant.
– Propune introducerea elevului victima / elevului agresor intr-un program de consiliere, cu
acordul parintilor acestora.
– Daca parintii nu comunica cu reprezentantii DGASPC, atunci se face ancheta in teren, la
locuinta acestora prin Serviciul abuzuri din structura DGASPC.
– Reprezentantii DGASPC au rol de mediere a relatiei scoala - parinti, acolo unde este
necesara aceasta mediere. Cazul este monitorizat in temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare;
8. In vederea solutionarii situatiei de bullying, sectia/structura de politie care a primit
sesizarea are urmatoarele atributii:
– Realizeaza activitati de informare preventiva la nivelul unitatii de invatamant, pentru a
preveni extinderea unor fapte similare.
– Propune si aplica masuri ameliorative, mai ales in cazurile in care situatiile de bullying
implica si persoane din afara scolii sau se manifesta in afara scolii.
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– in cazul in care interventia este realizata de Politia de Proximitate, aceasta actioneaza
conform prevederilor Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala, coroborate cu alte
dispozitii relevante.
– Pentru minorul cu varsta mai mica de 14 ani, structurile de politie anunta obligatoriu
DGASPC. 9. Parintii elevilor direct implicati in situatia de bullying vor beneficia, dupa caz,
de activitati de consiliere organizate de consilierul scolar. De asemenea, parintii copilului
care savarseste fapte penale si nu raspunde penal au obligatia de a participa la sedintele de
consiliere efectuate de catre DGASPC, in baza unui program personalizat de consiliere
psihologica (art. 73 alin 4 din Legea nr. 272/2004 republicata).
3.2.
Situatie
de
bullying
in
care
sunt
implicate
cadre
didactice
Directorul unitatii de invatamant convoaca Comisa de disciplina, care, in urma analizei
cazului, va propune o solutie de rezolvare, ce va fi supusa dezbaterii, la nivelul Consiliului
profesoral, si, dupa dezbaterea din Consiliul profesoral, va fi supusa aprobarii Consiliului de
administratie al unitatii de invatamant.
Anexa nr. 4
Principiile care trebuie respectate in analiza unui caz cu suspiciune de bullying,
semnalat/declarat la nivelul unitatii de invatamant, si in luarea deciziei de
confirmare/infirmare drept caz de bullying
Principiul 1. BULLYNGUL - PROBLEMA RELATIONALA
Bullyingul - problema in relatia agresor-victima, ca manifestare de putere, care are ca
finalitati intimidarea victimei si/sau o satisfactie de moment; Problemele relationale necesita
solutii relationale; Relationare inseamna solutii pentru toti cei implicati in bullying; Relatiile
pozitive ale copiilor depind de cele pozitive cu adultii; Promovarea relatiilor pozitive in
intreaga scoala, imbunatatirea climatului scolar si promovarea unui mediu de invatare
favorabil; Implementarea strategiilor de educare, prevenire si combaterea intimidarii si a
comportamentelor de tip bullying; Dezvoltarea de solutii pozitive pentru prevenirea si
abordarea bullyingului.
Principiul 2. CONSTRUIREA UNUI CLIMAT SCOLAR SIGUR SI ECHILIBRAT
Respectarea interesului superior al copilului in toate actiunile si deciziile care il privesc pe
acesta; Munca in echipa multidisciplinara, in retea interinstitutionala si in parteneriat cu
familia; Asigurarea si facilitarea accesului la servicii de sprijin si de specialitate pentru toti
copiii din familiile celor implicati in situatii de bullying (victime, martori, fratii victimei);
Nediscriminarea, conform caruia fiecarui copil trebuie sa i se asigure respectarea tuturor
drepturilor, fara deosebire, rasa, culoare, sex, limba, religie etc.
Principiul 3. ADAPTAREA INTERVENTIEI IN BULLYING, IN FUNCtIE DE
NIVELUL DE DEZVOLTARE AL COPIILOR/ELEVILOR
Intensitatea interventiilor in solutionarea situatiilor de bullying variaza in functie de
persoanele implicate, de nevoile si de nivelul de dezvoltare ale acestora; Problemele de
bullying apar atat in ganduri, cat si in interiorizarea comportamentelor; Educarea si
dezvoltarea constientizarii cu privire la intimidare, importanta relatiilor sanatoase si
constientizare de sine in relatiile cu ceilalti; Oferirea de suport si interventii de specialitate,
bazate pe empatie, respect si rezilienta; Dezvoltarea constientizarii problemelor de intimidare
la scoala; Respectarea confidentialitatii si a normelor deontologice profesionale, fara
prejudicierea activitatii de semnalare a situatiilor de violenta sau a activitatii de instrumentare
a cazurilor.
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Principiul 4. ABORDAREA SISTEMICA A INTERVENTIEI IN BULLYING
Succesul interventiilor depinde de schimbarile ce pot fi initiate, integrat, in salile de clasa, in
climatul scolar, grupurile de colegi, personalul scolar, administratie, parinti / tutori si
comunitati; Adultii modeleaza si sprijina relatiile sanatoase pentru copii si adolecenti; 20
Colegii sunt cheia dinamicii si solutionarii situatiilor de bullying. Adultii, ca modele
comportamentale pentru copii, trebuie sa constientizeze influenta propriului comportament trebuie sa conduca prin exemplu si sa se abtina sa-si foloseasca puterea in mod agresiv.
Adultii sunt responsabili pentru promovarea interactiunilor sigure, implicate si incluzive intre
copii; Consolidarea atitudinilor care sunt incompatibile cu bullyingul, cu accent pe
incluziune, acceptare si respect; Promovarea relatiilor de respect si comuniune scolara, bazate
pe incurajarea incluziunii scolare.
Principiul 5.LEADERSHIPUL - FUNDAMENT PENTRU SCHIMBAREA
SISTEMELOR
Conducerea scolii sprijina programele de preventie si interventie; Sprijinul consililui
profesoral este esential in furnizarea si sustinerea programelor anti-bullying cu accent pe
echilibrul relational; Construirea responsabilitatii sociale si comunicarea deschisa, bazata pe
incredere; Adultii sunt importanti in promovarea echilibrului relational. Adultii sunt
responsabili pentru starea de bine a copiilor.
Principiul 6. BULLYINGUL - PROBLEMA DE SANATATE PUBLICA
Bullyingul constituie o problema de sanatate publica la nivel national. Dezvoltarea de solutii
pozitive pentru prevenirea si abordarea bullyingului, precum: - managementul furiei si al
stresului, managementul timpului, ajustarea la stres, controlul impulsurilor, relaxarea etc. constiinta sociala, empatia, ascultarea, activarea si aprecierea individuala sau a diferitelor
grupuri etc; - managementul conflictelor, rezistenta la influenta grupului de prieteni, lucrul in
echipa, motivatie etc.
Normele de aplicare ale legii bullyingului ar trebui aprobate în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a Legii 221/2019.

171

Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

PROCEDURA PRIVIND PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATVSCENARIUL VERDE ANUL ȘCOLAR 2021-2022
COD PO.CA.09
1. LISTA RESPONSABILILOR
APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI
Ediţia/
Revizia

Operaţiunea

Ediţia 1

ELABORAREA,

Numele şi prenumele

Prof.

Elaborat

CU

SEBESTYÉN-LÁZÁR

ENIKŐ

Verificat

Prof. Naum Roxana-Maria

Prof.

Aprobat

VERIFICAREA

Funcţia

Data

Director

SEPEMBRIE
2020

Preşedinte
CSCIM

SEPEMBRIE
2020

SEBESTYÉN-LÁZÁR Director

ENIKŐ

ŞI

Semnătura

SEPEMBRIE
2020

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Liceului de Arte “Plugor Sándor” SfântuGheorghe, jud. Covasna şi este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau
parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie
şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare,etc) este interzisă fără acordul scris al
Directorului Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna.

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
Ediţia/ Revizia

Componenta revizuită

Ediţia 1

Procedura completă

Data aplicării

3. LISTA DE DIFUZARE
Scopul
difuzării

Ex.

Compar-

nr.

timent

3.1

Arhivare

1

3.2

Evidenţă

3.3
3.4

Funcţia

Nume şi prenume

CSCIM

Secretar
CSCIM

Kiss Karoly

2

Secretariat

Secretar şef

Berde Valeria

Aplicare

3

Toate

Toate

Conform listei de difuzare

Informare

4

Toate

Toate

-
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Data
primirii

Semnătura

4. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de:
− a stabili unele măsuri privind prevenirea şi combaterea infectarii cu SARS COV-2,
a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control,
iar pe director, în luarea deciziei.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud.
Covasna, pentru accesul elevilor și al profesorilor in incinta scolii în anul școlar 2020-2021.
Procedura este o procedură operaţională care se aplică tuturor compartimentelor Liceului de
Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna, în activitatea managerială.

5.1. Date de intrare
 cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale
Directorului etc) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);

procesele care se desfăşoară în cadrul Liceului de Arte “Plugor Sándor” SfântuGheorghe, jud. Covasna;

competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;

resurse financiare alocate.
5.2. Date de ieşire
 Angajatii si elevii vor avea culoare speciale de intrare și de ieșire din curtea
scolii până în sala de clasă
5.3. Indicator de performanţă: Număr de cazuri de încălcare a procedurii.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Ordinul comun MEC și MS 5487/1494-Ordin al ministrului educației și cercetării și
ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2
ORDIN nr. 4.259/827/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și
toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Văzând Referatul de aprobare nr. 982 din 15.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării și
având în vedere prevederile:– Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
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inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății
nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;– art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2)
și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru
Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și
a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2;– recomandărilor Institutului Național de Sănătate
Publică,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății
emit prezentul ordin.Articolul 1Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de
învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea
acestuia.
6.1.

Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare)

6.2.

Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare)

6.3.

Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi completările
ulterioare)

6.4.

Legea nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun (cu modificările şi completările ulterioare)

6.5.

H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor
de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar

6.6.

OMEN nr. 5115 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

6.7.

OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar

6.8.

OSGG 400/ 2015pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru
entităţile publice

6.9.

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr.
2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau
administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi
vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35

6.10.

Regulamentul Intern al Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud.
Covasna.
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7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Nr.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Control intern

Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de
către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor
entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace;
respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor
managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea
şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de
contabilitate şi producerea în timp util d einformaţii de încredere,
referitoare la segmentul financiar şi de management.

2.

Consiliul
profesoral

3.

Consiliul
Administraţie

crt.

Este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară
cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se
întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii
personalului didactic.
de Este organul de conducere al unităţii de învăţământ şi este format
din reprezentanţi ai personalului didactic (inclusiv directoru şi
directorii adjuncţi), ai părinţilor, ai primăriei şi ai consiliului local,
în proporţia prevăzută de lege.

Abrevierea

Termenul abreviat

A

Aprobare

Ah

Arhivare

Ap

Aplicare

CA

Consiliul de Administraţie

CEAC

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

CSCIM

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial

D

Decide

E

Elaborare

Ev

Evidenţă

Ex

Execută
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ISJ

Inspectorat şcolar judeţean

ROF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

ROI

Regulamentul de Ordine Interioară

RP

Responsabil de proces

SCT

Secretariat

SS

Secretar şef

V

Verificare

8.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Art. 1. - (1) Consiliul de administraţie al Liceului de Arte Plugor Sandor a elaborat şi a
aprobat o procedură proprie, prin care stabilește modalităţile de desfăşurare a activităţilor
instructiv-educative în scenariul Verde în anul școlar 2021-2022, respective, 31 de clase față
în față, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecţia
unităţii/instituţiei de învăţământ, asigurându-se că:
Art. 2 La intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar,
nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3ºC) de
către cadrul medical care va asigura asistenţă medicală pe întreaga durată a desfăşurării
activităţilor;
Art. 3 În situaţia 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 învăţământ şi i se va recomanda să se adreseze medicului de
familie;
Art. 4 Organizarea spațiilor-săli de clasă-astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea
fizică de 1m între elevi și organizarea spațiilor de recreere.
Școala beneficiază de un spațiu generos, curte unde elevii pot ieși pastrând distanțarea
socială.
Spațiul de joacă va fi inchis pentru a evita infectarea copiilor cu SARS-COV 2.
Art. 5Stabilirea circuitelor funcționale.
Art. 6 Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe
un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
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Art. 7 Au fost stabilite circuitele funcționale prin semnalarea direcțiilor de intrare și ieșire.
Vor exista benzi de semnalare pentru păstrarea distanței, semne privind distanțarea, la cele 2
intrări, la cantina și la internat.
Art.8 Dezinfecția se va face între schimbul 1 și 2, pauza va fi de 1 oră, dezinfecția se va face
și la finalul cursurilor din acea zi , de asemenea în cancelarie,cantină și în internat.
Art.9La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de
protecţie (covoraşe dezinfectante, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
Art.10 Se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs
(pupitre/mese, scaune), a clanţei uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin
ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de elevi
prezenţi la activităţile de învăţare-evaluare;
Art.11 În toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de
informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
Art.12 Intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi
alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi
dezinfectate în mod regulat;
Art. 13 Există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini,
care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
Art.14 Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie
pe durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu
săpun;
Art. 15 Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală)
vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este
cazul) şi la finalizarea programului;
Art.16. Va exista un Plan și un Grafic de Dezinfecție.
Art.17La Atelierele de specialitate artistică, fiecare cadru didactic va dezinfecta sala, băncile,
clanțele,întrerupatoarele și scunele, după ieșirea fiecărui grup/elev.
Art.18 În atelierele de specialitate , boxe , dezinfecția se va face de către profesorul din boxa
respective.
Art.19 Colectarea măștilor se va face în locuri special amenajate. În fiecare clasă există
coșuri de gunoi corespunzătoare și pe fiecare corridor.
Art.20 Pentru acceul elevilor vor exista 2 căi de acces, iar intrarea elevilor se va face
conform Anexei.
Art.21 În perioada Septembrie 2021-Iunie 2022, durata activităţilor petrecute de elevi în
sălile de clasă va fi făcută conform Programării din Anexă
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Art. 22
În perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi
programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;
Art. 23 Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării orelor
Art. 24 Colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător,
amenajate în unitatea de învăţământ;
Art. 25 În sălile de clasă activităţile/ se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să
existe o distanţă între elevi/, pe rânduri şi între rânduri, de 1 m unul faţă de altul;
Art .26 Conducerea Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna are
obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care informeaza despre regulile pe perioada anului
școlar 2020-2021.
Art. 27 Conducerea Liceului de Arte“Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna face
toate demersurile pentru sprijinirea şi punerea în aplicare a regulilor privind prevenirea şi
combaterea infectarii cu SARS-COV-2 elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Ministerul Sănătăţii .
(1) Nerespectarea prevederilor Legii nr. ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării
de alertă
 MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 3.577 din 15 mai 2020
EMITENT  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 831 din 15 mai 2020
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 mai 2020
2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
9. RESPONSABILITĂŢI
9.1. Consiliul de Administraţie
− elaborează şi aprobă procedura;
− ia măsurile necesare aplicării prezentei proceduri.
9.2. Directorul Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna
-

asigură resursele necesare aplicării procedurii.

9.3. Angajaţii şi elevii
- aplică procedura.
10. ÎNREGISTRARI
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PROCEDURA PRIVIND PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIVSCENARIUL-ROȘU-ANUL ȘCOLAR 2021-2022
COD PO.CA.09
1. LISTA RESPONSABILILOR
APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI
Ediţia/
Revizia

Operaţiunea

Ediţia 1

ELABORAREA,

Numele şi prenumele

Prof.

Elaborat

CU

SEBESTYÉN-LÁZÁR

ENIKŐ

Verificat

Prof. Naum Roxana-Maria

Prof.

Aprobat

VERIFICAREA

Funcţia

Data

Director

SEPEMBRIE
2020

Preşedinte
CSCIM

SEPEMBRIE
2020

SEBESTYÉN-LÁZÁR Director

ENIKŐ

ŞI

Semnătura

SEPEMBRIE
2020

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Liceului de Arte “Plugor Sándor” SfântuGheorghe, jud. Covasna şi este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau
parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie
şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare,etc) este interzisă fără acordul scris al
Directorului Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna.

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
Ediţia/ Revizia

Componenta revizuită

Ediţia 1

Procedura completă

Data aplicării

4. LISTA DE DIFUZARE
Scopul
difuzării

Ex.

Compar-

nr.

timent

3.1

Arhivare

1

3.2

Evidenţă

3.3
3.4

Funcţia

Nume şi prenume

CSCIM

Secretar
CSCIM

Kiss Karoly

2

Secretariat

Secretar şef

Berde Valeria

Aplicare

3

Toate

Toate

Conform listei de difuzare

Informare

4

Toate

Toate

-
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Data
primirii

Semnătura

4. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de:
− a stabili unele măsuri privind prevenirea şi combaterea infectarii cu SARS COV-2,
a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control,
iar pe director, în luarea deciziei.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud.
Covasna, pentru accesul elevilor și al profesorilor in incinta scolii în anul școlar 2020-2021.
Procedura este o procedură operaţională care se aplică tuturor compartimentelor Liceului de
Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna, în activitatea managerială.

5.4. Date de intrare
 cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale
Directorului etc) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);

procesele care se desfăşoară în cadrul Liceului de Arte “Plugor Sándor” SfântuGheorghe, jud. Covasna;

competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;

resurse financiare alocate.
5.5. Date de ieşire
 Angajatii si elevii vor avea culoare speciale de intrare și de ieșire din curtea
scolii până în sala de clasă
5.6. Indicator de performanţă: Număr de cazuri de încălcare a procedurii.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Ordinul comun MEC și MS 5487/1494-Ordin al ministrului educației și cercetării și
ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2
ORDIN nr. 4.259/827/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și
toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Văzând Referatul de aprobare nr. 982 din 15.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării și
având în vedere prevederile:– Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului
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educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății
nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;– art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2)
și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru
Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și
a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2;– recomandărilor Institutului Național de Sănătate
Publică,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății
emit prezentul ordin.Articolul 1Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de
învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea
acestuia.
6.11.

Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare)

6.12.

Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare)

6.13.

Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi completările
ulterioare)

6.14. Legea nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun (cu modificările şi completările ulterioare)
6.15.

H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor
de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar

6.16.

OMEN nr. 5115 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

6.17.

OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar

6.18.

OSGG 400/ 2015pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru
entităţile publice

6.19. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr.
2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau
administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi
vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35
6.20.

Regulamentul Intern al Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud.
Covasna.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
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Nr.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

4.

Control intern

Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de
către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor
entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace;
respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor
managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea
şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de
contabilitate şi producerea în timp util d einformaţii de încredere,
referitoare la segmentul financiar şi de management.

5.

Consiliul
profesoral

6.

Consiliul
Administraţie

crt.

Este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară
cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se
întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii
personalului didactic.
de Este organul de conducere al unităţii de învăţământ şi este format
din reprezentanţi ai personalului didactic (inclusiv directoru şi
directorii adjuncţi), ai părinţilor, ai primăriei şi ai consiliului local,
în proporţia prevăzută de lege.

Abrevierea

Termenul abreviat

A

Aprobare

Ah

Arhivare

Ap

Aplicare

CA

Consiliul de Administraţie

CEAC

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

CSCIM

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial

D

Decide

E

Elaborare

Ev

Evidenţă

Ex

Execută

ISJ

Inspectorat şcolar judeţean
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ROF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

ROI

Regulamentul de Ordine Interioară

RP

Responsabil de proces

SCT

Secretariat

SS

Secretar şef

V

Verificare

8.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Art. 1. - (1) Consiliul de administraţie al Liceului de Arte Plugor Sandor a elaborat şi a
aprobat o procedură proprie, prin care stabilește modalităţile de desfăşurare a activităţilor
instructiv-educative în scenariul ROȘU în anul școlar 2021-2022 ,respective, 30 de clase
Online în cazul în care rata de incidență de contaminare ajunge peste 6/1000 de locuitori.
Art. 2 Orele se vor ține conform orarului.
Art. 3 Orele se vor ține în procentaj cat mai mare pe platforma G-suite, care este funcțională
din anul școlar trecut.
Art. 4 Orele se vor ține cu ajutorul Google Meet.
Art. 5Fiecare profesor de specialitate va avea clasa sa virtuala
Art.6 Conducerea Liceului de Arte“Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna face
toate demersurile pentru sprijinirea şi punerea în aplicare a regulilor privind prevenirea şi
combaterea infectarii cu SARS-COV-2 elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Ministerul Sănătăţii .
(1) Nerespectarea prevederilor Legii nr. ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării
de alertă
 MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 3.577 din 15 mai 2020
EMITENT  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 831 din 15 mai 2020
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 mai 2020
2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
9. RESPONSABILITĂŢI
9.1. Consiliul de Administraţie
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− elaborează şi aprobă procedura;
− ia măsurile necesare aplicării prezentei proceduri.
9.2. Directorul Liceului de Arte “Plugor Sándor” Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna
-

asigură resursele necesare aplicării procedurii.

9.3. Angajaţii şi elevii
- aplică procedura.

184

Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

Regulament de organizare și funcționare al internatului mixt din
subordinea Liceului de Arte Plugor Sándor din Sf. Gheorghe
Capitolul I. – Organizarea şi funcţionarea internatului.
Art. 1. Internatele şcolare se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a
hotărârilor de guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale ţinînd
cont şi de specificul instituţiei în a cărei subordine aparţine.
Art. 2. În internatele şcolare sunt cazaţi, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localităţii
în care este situată şcoala, orfani, cei proveniţi din plasament familial şi asistaţii caselor de
copii. În limita locurilor disponibile în internat pot fi cazaţi şi elevi din localitate.
Art. 3. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din reprezentantul
conducerii şcolii, în calitate de preşedinte, un profesor, un pedagog şi un delegat al
comitetului de părinţi. Solicitările de primire în internat se fac în scris la secretariatul şcolii de
care aparţine internatul cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului şcolar. Dacă mai sunt
locuri disponibile se pot primi elevi şi după această dată limită.
Art. 4. Personalul de specialitate al internatului are obligaţia să rezolve obţinerea flotantului
pentru schimbarea reşedinţei de domiciliu de la serviciul de specialitate în domeniul evidenţei
populaţiei în a cărei rază de autoritate aperţine internatul.
Art. 5. Repartizarea elevilor în internat, se face diferenţiat, fiind separate camerele pentru
băieţi şi cele destinate fetelor.
Art. 6. Activităţile elevilor interni se compune din: pregătirea lecţiilor, activităţi administrativgospodăreşti, servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de domenii de interese
ale elevilor, de educaţie igienico-sanitară.
Programul cadru (orar) se prezintă în felul următor:
- Ora de deşteptare: 6,50
- Mic dejun: 7,00- 8,00
- Prânz: 12,00- 14,30
- Cina: 18,30- 19,30
- Program liber şi pregătire pt. culcare: 19,30- 22,00
- Ora de stingere: 22,00
Art. 7. Organizarea, desfăşurarea şi coordonarea programului zilnic a activităţilor
educaţionale şi social- gospodăreşti din internat se face sub supravegherea pedagogilor de
serviciu.
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Art. 8. Coordonarea şi verificarea în ansamblu a activităţii îi revine directorului sau
directorului adjunct a şcolii pe lângă care funcţionează internatul.
Art 9. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul
inventar.
Capitolul II – Dispoziţii Generale
Art. 10. Regulamentul de ordine interioară al Internatului din cadrul Liceului de Arte Plugor
Sándor din Sf. Gheorghe cuprinde normele de funcţionare şi prevederile specifice unui cămin
pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
Art. 11. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare,
prevederile regulamentului constituind obligaţii acorduale.
Art. 12. Respectarea regulamentului de ordine interioară şi de funcţionare al internatului este
obligatorie atât pentru conducerea instituţiei patronale, pentru angajaţii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul căminului, cât şi pentru elevii cazaţi în internat.
Art. 13. In incinta căminului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios precum şi orice activităţi
care încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor.
Art. 14. În cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul de cazare
se semnează de unul din părinţii ori întreţinătorii legali al acestuia.
Art. 15. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea
cererilor depuse la secretariatul liceului (cu număr de înregistrare) împreună cu o adeverinţă
medicală eliberată de medicul de familie din care se rezulte, că elevul nu are boli infecţioase.
Art. 16. Elevii Liceului de Arte Plugor Sándor din Sf. Gheorghe au prioritate în ocuparea unui
loc în cămin dacă au încheiat acordul de cazare cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului
şcolar. În limita locurilor disponibile vor putea fi cazaţi elevi de la alte instituţii de
învăţământ.
Excepţii: cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administraţie al şcolii.
Art. 17. În momentul semnării acordului de cazare elevul trebuie să achite anticipat taxa de
cazare pt. o lună împreună cu două sume de bani cu titlu de garanţie, una în valoare
echivalentă a taxei de cazare pentru o lună şi a doua pentru acoperirea unor eventuale pagube
cauzate de autori neidentificaţi.
a)- garanţia pentru taxa de cazare se restituie în întregime la sfârşitul anului şcolar (sau când
elevul părăseşte internatul,indiferent de motive), dacă elevul nu are restanţe la plata taxei de
cazare.
b)- garanţia pt. acoperirea unor eventuale pagube material a căror autori nu au fost identificaţi
se va restitui într-un procent stabilit de Consiliul de administraţie a şcolii în funcţie de
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mărimea prejudiciului cauzat,care va trebui să fie recuperate în vederea remedierii
defecţiunii,deteriorării sau înlocuirii bunului distrus.
Art.18. Nivelul valoric a taxei de cazare şi a sumelor cu titlu de garanţie se stabileşte de către
Consiliul de Administraţie ţinând cont de dispoziţiile primite de la Inspectoratul Scolar al
judeţului Covasna şi vor fi valabile pe un întreg an şcolar. Modificarea cuantumului acestor
sume este posibilă în caz de forţă majoră.
Art.19. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare pentru luna următoare este data
de 28 a lunii precedente.
Art.20. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, într-un loc special amenajat în
acest scop.
Art.21. În interesul asigurării unei alimentaţii sănătoase şi regulate pentru elevii cazaţi în
internat Direcţiunea are obligaţia de a organiza servirea contra cost a celor trei mese
principale ale zilei în locuri sau locaţii de profil special amenajate care corespund cerinţelor
prevăzute de lege cu privire la normele de alimentaţie publică.
Art. 22. Administraţia şcolii asigură zilnic curăţenia atât în camera cât şi în spaţiile de
folosinţă comună.
Capitolul III.- Drepturile elevilor de interni
Art. 23. Elevii interni au dreptul să primească vizită unor personae străine, care nu sunt cazate
în cămin pe o durată limitată şi în locurile stabilite, adică –sala de meditaţii sau holul din casa
scării la următoarele condiţii:
a)- după anunţarea vizitei şi acordului pedagogului.
b)- pe durata vizitei,actul de identitate al vizitatorului rămâne la pedagog,care îl va înregistra
în registrul vizitatorilor.
c)- vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 19:00, excepţie de la
această regulă făcând doar părinţii ori fraţii∕ surorile persoanei vizitate.
d)- eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a
primit vizitatori.
Art. 24. Elevii interni au dreptul să aducă pentru folosinţa proprie ori comună cu colegi de
cameră, un calculator, laptop sau notebook, cană electric, placă îndreptat părul cu condiţiile
respectării normelor PSI şi S.S.M. la vigoare,cu acordul pedagogului, iar folosirea lor este
permisă numai în locul special stabilit pentru acest lucru.
Art. 25. Elevii interni au dreptul să părăsească incinta internatului în următoarele condiţii:
a)- în baza unei cereri formulate de părinţi∕ tutore pentru activităţi programate în afara Şcolii
(cercuri sau cluburi al căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară efectuate în
particular, tratamente medicale, lecţii de conducere auto,etc.). Cererea va fi însoţită de o
187

adeverinţă din partea organizatorului activităţii şi de programul activităţii. Orice activităţi în
afara programului respectiv (ex .concursuri, campionate) vor fi anunţate formal cu cel puţin o
săptămână înainte şi se va obţine aprobarea pentru participare din partea conducerii şcolii şi a
pedagogului.
b)- în baza unui bilet de voie semnat de pedagog cu specificarea intervalului orar pentru care
se acordă învoirea şi scopul acesteia.
c)- în baza unui table nominal de organizator şi de direcţiunea şcolii în cazul deplasărilor în
grup (excursii, vizite, vizionări spectacole sau alte evenimente).
d)- în situaţii de urgenţă, în baza unei cereri telefonice din partea părinţilor∕ tutorelui legal cu
confirmarea ulterioară a acesteia.
e)- în cazul în care elevii interni sunt invitaţi să îşi petreacă noaptea în afara câminului (la o
rudă, la coleg sau prieteni) vor putea fi învoiţi pentru aceasta numai pe baza unei cereri din
partea părinţilor∕ tutorelui ambelor părţi (invitat şi gazdă), cererea depusă cu cel puţin trei zile
înaintea datei pentru care se solicită invoirea.
Art .26. La sfârsitul săptămânii (vineri până la orele 16,00) este obligatoriu părăsirea incintei
internatului. Elevii interni au dreptul să rămână în cămin în week-end cu condiţia să îşi anunţe
intenţia până cel târziu joi, ora 08:00, dar numai dacă se poate rezolva asigurarea unui
supraveghetor ,persoane adultă şi numai în cazul în care elevul participă la un eveniment legat
de procesul de învăţământ.
Art. 27. Elevii interni au dreptul, ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul
şcolar următor.
Capitolul IV.- Obligaţiile elevilor interni
Art. 28. Să respecte întocmai prevederile regulamentului de ordine interioară.
Art. 29. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a
le deteriora. Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau
achiziţionarea altuia nou.Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga
cameră în cazul neidentificării vinovatului.
Art. 30. Să aducă la cunoştinţa pedagogului de serviciu orice defecţiune ori funcţionare
anormală a instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă
comună.
Art. 31. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună. În acest sens
,încălţămintea de exterior se depozitează în dulapurile special amenajate de la intrarea în
cămin: nu este permisă intrarea în cămin cu încălţăminte de exterior,nici ieşirea din incinta
căminului cu încălţăminte de interior.
Art. 32. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică
vinovatul, pedagogul şi supraveghetorul de noapte analizează situaţia, iau măsuri de
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sancţionare prin redistribuirea elevilor, individual sau colectiv, în alte camera iar în alte cazul
repetării evenimentelor propune conducerii instituţiei sancţionarea locatarilor prin eliminarea
din cămin a elevilor în cauză.
Art. 33. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu
ceilalţi elevi.
Art. 34. Să respecte angajaţii din personalul administrative (administrator, magazioner,
pedagog, supraveghetor de noapte, femei de serviciu, bucătărese). Se va utiliza un limbaj şi un
comportament în conformitate cu cerinţele ,,Codului bunelor maniere".
Art. 35. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei, sfârşitul anului şcolar), elevul este
obligat să predea pedagogului de serviciu inventarul pentru care a semnat de primire la
încheierea acordului de cazare.
Art. 36. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei,sfârşitul anului şcolar) elevii interni sunt
obligaţi să-şi achite toate restanţele de plată privind taxa de cazare sau eventualele alte sume
cu titlu de garenţie cu care sunt datori.
Art. 37. Elevii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat şi cu
simţ gospodăresc.
a)- să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apă caldă şi rece sunt închise,
b)- să păstreze curăţenia la grupurile sanitare (toaletă şi duşuri),
c)- să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect evitând astfel
pierderile de apă caldă ori rece.
Art 38. Să se prezinte la toate orele –cursurile conform orarului stability.

Art .39. Toţi elevii cazaţi în internat sunt obligaţi să servească cele trei mese principale ale
zilei în locul stabilit de conducerea şcolii, în mod organizat respectând programul stability,
fără posibilitatea de a renunţa la vreuna dintre mese în mod voluntar sau arbitrar.

Capitolul. V. - Interdicţii pentru elevii interni
Art. 40. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a
substanţelor halucinogene, administraţia căminului având dreptul şi obligaţia legală de a
anunţa organele de poliţie competente în situaţia în care există indiciile săvârşirii unor astfel
de fapte.
Art. 41. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub
influenţa alcoolului vor fi considerate circumstanţe agravante.
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Art. 42. Petrecerile şi fumatul în internat sunt interzise.
Art. 43. În camera este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile.
Art. 44. Se interzice deţinerea şi/sau utilizarea unor aparate electrice cu excepţia celor
prevăzute la capitolul II., art.24.
Art. 45. Este interzisă intrarea elevilor în camerele colegilor de sex opus, cu excepţia cazurilor
în care acest lucru a fost aprobat de pedagogul de serviciu.
Art. 46. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte,ambalaje etc. pe ferestrele camerelor
şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.
Art .47. Se interzice cu desăvârşire să se facă copii după cheile camerei.
Art. 48. Se interzice cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii morale
sau material internatului şi implicit unităţii de învăţământ.
Capitolul VI. – Dispoziţii finale
Art. 49. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 15.03.2017 şi va fi afişat în
incinta căminului.
Art. 50. În cazurile unor acte de indisciplină deosebite, pedagogul va anunţa imediat telefonic
conducerea instituţiei de care aparţine internatul şi cu aprobarea acestuia, organelle de poliţie.
Art. 51. În cazul nerespectării prevederilor din prezentul regulament, pedagogul este
îndreptăţit şi obligat să propună conducerii instituţiei de care aparţine internatul, rezilierea
acordului de cazare.
Art. 52. Anterior rezilierii, pedagogul va înainta conducătorului unităţii de învăţământ un
exemplar din declaraţiile referitoare la caz, inclusive referatul pedagogului şi/sau
supraveghetorului de noapte (după caz), din care să rezulte în mod explicit abaterile de la
prevederile regulamentului de ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere şi rezoluţia
conducerii instituţiei.
Art. 53. Tot anterior desfiinţării acordului de cazare, conducerea şcolii sau pedagogul (după
încuvinţarea primită din partea direcţiunii) va anunţa şi familia locatarului.
Art. 54. Rezilierea acordului de cazare îşi produce efectele imediat după îndeplinirea
demersurilor menţionate la articolele 51, 52 şi 53. Dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost
achitată, aceasta nu se mai restituie.
Art. 55. Locatarul exlus din cămin pentru nerespectarea prevederilor regulamentului de ordnie
interioară, nu va mai fi primit niciodată în internat şi nu i se va mai permite accesul în cămin
nici ca vizitator.
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Art. 56. Fiecare elev şi părinte al elevului cazat în internat va lua la cunoştiinţă prevederile
prezentului regulament, iar prin semnarea acordului de cazare se angajează să-l respecte şi să
suporte consecinţele specificate în cazul nerespectării acestuia.
Art. 60. Prezentul Regulament de ordine interioară în această formă şi cu acest conţinut este
valabil până la apariţia unei eventuale modificări sau abrogări integrale decise de Consiliul de
Administraţie a Liceului de Artă Plugor Sándor din Sf. Gheorghe.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor
Sándor''

Regulament de organizarea şi funcţionarea a cantinei
Liceului de Arte,,Plugor Sándor”
SECŢIUNEA I-CANTINA
CAPITOLUL I. - DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. Cantinele şcolare sunt unităţi socio-educative care se înfiinţează şi funcţionează în
baza Legii Educaţiei, a Hotărârilor de guvern, a Ordinelor şi Instrucţiunilor M.E.N.
aplicabile în acest compartiment, cu scopul de a asigura elevilor hrană sănătoasă, studiu şi
educaţie.
ART.2. Cantinele şcolare îşi încetează activitatea prin ordine ale M.E.N. la propunerea
unităţii şcolare, avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de Direcţia de specialitate a
M.E.N.
Destinaţia cantinelor şcolare se poate schimba numai prin Ordin al M.E.N. la propunerea
şcolii sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean, avizată de Direcţia de specialitate a M.E.N ..
ART.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean îndrumă şi controlează activitatea tuturor cantinelor
şcolare asigurând folosirea integrală şi raţională a acestora, dezvoltarea şi îmbunătăţirea
bazei materiale a acestora.
ART.4. Inspectoratul Şcolar Judeţean analizează activitatea educativă şi
socio¬gospodărească a cantinei odată cu analiza activităţii semestriale şi anuale.
Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ coordonează activitatea în cadrul
cantinei şi analizează semestrial activitatea educativă şi socio-gospodărească a cantinei.
ART.5. Cantina LICEULUI DE ARTE,,PLUGOR SANDOR” face parte din baza materială
şi este de drept proprietatea acesteia, reprezentând corpul C.
ART.6. Aceste unităţi funcţionează pe toată durata anului şcolar.
ART. 7. Pe tot parcursul anului şcolar, condiţiile de viaţă şi studii pentru elevi sunt asigurate
prin unităţile instituţiei de învăţământ liceal-căminul şi cantina.
ART.8. În scopul unei transparenţe totale, pentru a îmbunătăţii activitatea cantinei, precum şi
pentru a obişnui elevii cu asumarea de responsabilităţi în anul şcolar curent, activitatea din
cantina liceului este gestionată, monitorizată şi controlată de Comisia de lucru a LICEULUI
DE ARTE,,PLUGOR SANDOR”, COMISIEI PENTRU BUNA FUNCŢIONARE A
CANTINEI ŞCOLARE, formată din: Președinte: director Sebestyén-Lázár Enikő,
responsabil financiar: Dávid Erika, responsabil administrator financiar: Sibianu Éva,
responsabil achiziții și recepționare marfă : Farkas Enikő, bucătar șef: Nagy Ibolya, bucătar:
Rápolti Annamária, pedagogii: Gábor Ottilia, Rónaszéki Gyöngyvér și Vajda Ida medic
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școlar: Bíró Kinga. Doamna Sibianu Éva colaborează cu toţi profofesorii diriginţi şi
învăţători, care au elevi ce servesc masa la cantină, cadrele medicale, conducerea liceului şi 3
reprezentanţi ai elevilor.
ART.9. Comisia pentru buna funcționare a activităţii cantinei controlează buna desfăşurare a
activităţii din cantină, şi poate propune sancţionarea administrativă şi didactică a elevilor
indisciplinaţi, respectiv a personalului administrativ.
ART.10. Semestrial, Comisia prezintă un raport privind funcţionarea cantinei şi principalele
probleme ivite. Propunerile importante ale Comisiei, de îmbunătăţire şi diversificare a
activităţii, vor fi prezentate conducerii liceului.
CAPITOLUL II. - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CANTINEI ŞCOLARE
ART.11. La cantină elevii cazaţi în internatul școlii au obligaţia de a se abona lunar pentru
servirea mesei.
ART.12. La cantină elevii necazaţi în internat pot servi masa cu achitarea contravalorii
mesei.
ART.13. Plata contravalorii meselor se va face anticipat. Elevii au obligaţia să-şi achite lunar
pe data de 28 ale lunii în curs, contravaloarea mesei şi a regiei de internat şi cantină pentru
luna următoare. Dacă din motive întemeiate nu pot face acest lucru, până pe data de 28 ale
lunii în curs trebuie să clarifice perioada în care vor servi masa la cantină şi data la care vor
achita contravaloarea acesteia anunţând administratorul şi pedagogul. Contravaloarea mesei
zilnice pentru elevii din internatul școlii este de 23 RON și regia 3 RON, transportul 1
RON/lună. Separat micul dejun costă 5,50 RON, prânzul 12 RON și cina 5,50 RON. Prânzul
pentru elevii care solicită contra cost numai masă caldă la prânz este de 12 RON porția mare
și 8 RON porția mică.
ART.14. La cantină pot servi masa şi cadrele didactice şi salariaţii liceului cu achitarea
contravalorii mesei, la casierie cu 24 ore înainte de a servi masa.
ART. 15. Abonaţii servesc masa pe baza chitanţei eliberate de casieria şcolii.
ART.16. Serviciul la cantină se efectuează conform unui grafic întocmit de pedagog şi afişat
la avizierul internatului. Acesta va fi efectuat de minim doi elevi zilnic, care vor face
curăţenie şi vor aranja mobilierul în sala de masă.
ART.17. Serviciul administrativ cămin-cantină asigură pentru cantină aprovizionarea,
depozitarea şi conservarea alimentelor.
ART.18.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A CANTINEI:
1.
Micul dejun 07.00 - 08.00
2.
Prânzul 12.00 - 15.00
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3.

Cina 18.30 - 20.00

CAPITOLUL III.
OCAZIONALI

- DREPTURILE ELEVILOR ŞI ALE CONSUMATORILOR

ART.19. Elevii şi consumatorii ocazionali care servesc masa în cantină au dreptul:
- să folosească bunurile puse la dispoziţie în cadrul acesteia;
- să facă propuneri în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor în care servesc masa, a
ambientului existent în cantină;
- să facă propuneri în legătură cu îmbunătăţirea meniului şi a programelor de funcţionare a
cantinei:
- să beneficieze de un regim alimentar şi de asistenţă sanitară în cazul unor boli;
- să se adreseze administratorului liceului în legătură cu orice nemulţumire referitoare la
activitatea din cantină, nerespectarea regulilor igienico-sanitare;
- să li se restituie, la cerere, contravaloarea cartelei de masă pentru zilele în care, din motive
întemeiate nu pot servi masa la cantină;
- să beneficieze de asistenţă medicală în timpul mesei dacă este cazul
CAPITOLUL IV. - OBLIGAŢIILE ELEVILOR ŞI ALE CONSUMATORILOR
OCAZIONALI
ART.20. Elevii şi consumatorii ocazionali care servesc masa în cantină au obligaţia:
- să folosească în mod corespunzător, cu grijă bunurile materiale din dotarea cantinei şi pe
cele din inventarul acesteia, instalaţii sanitare şi electrice;
- este obligatorie respectarea normelor PSI. Provocarea de incendii va atrage după caz,
răspunderea disciplinară, materială sau penală a vinovatului;
- să respecte regulile igienico-sanitare.
- să achite tariful fix pentru masa servită la cantină cu anticipare la data de 28 a fiecărei luni
în curs;
- să răspundă material pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din inventarul
cantinei şi cel de folosinţă în comun. În lipsa unui autor identificat, răspund solidar,
înlocuirea fiind suportată de către toţi elevii. Recuperarea pagubelor se face prin achitarea
contra cost a valorii obiective şi a manoperei de instalare de la cei găsiţi vinovaţi în termen
de 24 ore;
- să aibă o ţinută şi o comportare decentă, civilizată in timpul servirii mesei;
- să respecte liniştea şi să nu deranjeze colegii, să se comporte civilizat şi respectuos cu
personalul cantinei;
- să respecte modul de organizare a serviciilor;
- să respecte orarul de funcţionare al cantinei
- să efectueze serviciul la cantină conform unui grafic întocmit de pedagog şi afişat la
avizierul internatului.
Serviciul la cantină va fi efectuat de minim doi elevi zilnic, care vor face curăţenie şi vor
aranja mobilierul în sala de masă.
Motivarea absenţelor elevilor care fac de serviciu la cantină se face de către diriginte, la
propunerea pedagogului.
ART. 21. Elevii şi consumatorii ocazionali au obligaţia să răspundă material pentru lipsurile
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şi deteriorările produse bunurilor din inventarul cantinei şi cel de folosinţă în comun astfel:
- în lipsa unui autor identificat, răspund solidar, înlocuirea fiind suportată de către toţi cei
implicaţi;
- pagubele se stabilesc de către o comisie din care fac parte pedagogul şcolar şi
administratorul, care încheie un proces verbal în care se va menţiona bunul dispărut sau
degradat, valoarea de recuperat şi autorul;
- recuperarea pagubelor se face prin achitarea contra cost a valorii obiective şi a manoperei
de instalare de la cei găsiţi vinovaţi;
- termenul de înlăturare al prejudiciului este de 24 ore;
- Compartimentul administrativ răspunde de luarea măsurilor de procurare şi înlocuire a
obiectelor respective sau de refacere a lucrărilor pentru care s-a încasat contravaloarea
acestora.
CAPITOLUL V. - INTERDICŢIILE ELEVILOR ŞI ALE CONSUMATORILOR
OCAZIONALI
ART.22. Elevilor şi consumatorilor ocazionali care servesc masa in cantină le sunt interzise:
- aruncarea în jurul cantinei a ambalajelor şi a resturilor menajere;
- escaladarea ferestrelor ori aplecatul peste pervaz;
- scoaterea din incinta cantinei a veselei şi tacâmurilor;
- scoaterea din incinta cantinei a hranei preparate şi a alimentelor;
- intrarea în blocul alimentar şi în spaţiile de preparare a hranei cu excepţia situaţiilor când
fac parte din comisiile de control care sunt supuse respectării unor reguli de ordin sanitar;
- introducerea în cantină a animalelor;
- degradarea spaţiilor de folosinţă comună sau a zonelor verzi din jurul cantinei;
- accesul la tabloul electric, distrugerea sistemelor de siguranţă cu lacăt, modificări la
instalaţia electrică din sala de mese si toalete;
- introducerea în cantină a unor surse provocatoare de incendii (benzină, motorină, butelii de
aragaz, etc.);
- introducerea în cantina a unor substanţe toxice;
- înstrăinarea cartelei de masă;
- organizarea de aniversări rară aprobarea administraţiei, a comitetului de cantină şi a
conducerii;
- intrarea în cantina cu persoane străine sau în stare de ebrietate;
- se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta cantinei, a substanţelor
halucinogene, administraţia căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa organele
de poliţie competente în situaţia în care există indiciile săvârşirii unor astfel de fapte;
- consumul de băuturi alcoolice este interzis, de asemenea este interzis şi accesul în cantină
sub influenţa băuturilor alcoolice. Abaterile săvârşite în cantină sub influenţa alcoolului nu
vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante;
- depozitarea băuturilor alcoolice şi a ţigărilor în cantină este strict interzisă;
- fumatul în cantină este interzis;
- introducerea sau tolerarea persoanelor străine în cantină este interzisă;
- este interzisă introducerea în cantină a armelor, a pocnitorilor sau a petardelor;
- este interzisă practicarea jocurilor de noroc.
- este interzisă lipirea pe pereţi, pe uşi, ferestre şi dulapuri a fotografiilor sau decupajelor DE
ORICE FEL.
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- se interzic cu desăvârşire orice manifestări care aduc prejudicii cantinei şi, implicit, unităţii
de învăţământ.
CAPITOLUL VI. - SANCŢIUNI
ART.23. Recuperarea pagubelor de la cei vinovaţi are loc în situaţia deteriorării şi distrugerii
unor bunuri din cantină înainte de a se aplica sancţiunea.
În funcţie de gravitatea abaterilor pentru încălcarea prevederilor cuprinse în prezentul
regulament se vor aplica următoarele sancţiuni:
1. Mustrare verbală în faţa comisiei;
2. Mustrare verbală în faţa conducerii şcolii;
3. Avertisment scris cu înştiinţarea părinţilor - scrisoare adresată părinţilor/tutorelui în care
să se specifice abaterile elevului;
4. Scăderea notei la purtare
5. Suspendarea bursei pe o perioadă de 10-15 zile, în cazul în care este bursier;
6. Excluderea de la servirea mesei;
7. Pierderea dreptului de a servi masa la cantină.
ART. 24. Sancţiunea cu mustrare verbală, se aplică de către comisia ce răspunde de
problemele cantinei, diriginte pentru:
- nerespectarea programului orar al cantinei;
- nerespectarea liniştii;
- comportament necivilizat faţă de colegii de masă, ceilalţi elevi din cantină şi angajaţii din
personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, supraveghetor de noapte,
bucătărese, femei de serviciu);
- nerespectarea regulilor de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor.
ART.25. Sancţiunea cu avertisment scris cu înştiinţarea părinţilor şi scăderea notei la
purtare, se aplicĂ la propunerea pedagogului şcolar, a personalului administrativ şi a
comisiei pentru nerespectarea şi repetarea următoarele fapte ca:
neasigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţii comune,
tulburarea liniştii,
consumul de băuturi alcoolice,
fumat,
introducerea de persoane străine în cantină,
introducerea de arme, pocnitori sau petarde,
practicarea jocurilor de noroc,
aruncarea de obiecte, ambalaje în cantină cât şi în jurul acesteia,
deteriorarea obiectelor din cantină.
ART.26. Sancţiunea cu excluderea de la servirea mesei şi pierderea dreptului de a servi masa
la cantină se aplică la propunerea comisiei sau a administratorul şcolii, după ce au fost
aplicate sancţiunile anterioare şi elevul a continuat cu săvârşirea abaterilor mentionate
anterior, abateri grave ca: distrugerea bunurilor, deranjarea repetată a colegilor, neabonarea
pentru servirea mesei conform prezentului regulament, sustragerea bunurilor din cantină, etc.
Elevul exclus va pierde dreptul de a servi masa la cantină, nu va mai fi primit niciodată şi nu
i se va mai permite accesul în cantină. Anterior excluderii, administraţia cantinei va înainta
conducătorului unităţii de învăţământ un exemplar din declaraţiile referitoare la caz, inclusiv
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referatul administraţiei, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la prevederile
prezentului regulament, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.
ART.27. În cazul consumatorilor ocazionali care nu sunt elevi ai LICEULUI DE
ARTE,,PLUGOR SANDOR”, se vor aplica în ordine sancţiunile prevăzute la art. 23
exceptând sancţiunile de la punctele 3-5.
ART.28. Sancţiunile de la punctul 1, se aplică de către comisia ce răspunde de problemele
cantinei, cele de la punctele 2-4 se aplică de către directorul şcolii, cele de la punctele 5- 7 de
către Consiliul de administraţie al şcolii.
Hotărârile de sancţionare sunt semnate de către directorul şcolii şi preşedintele comitetului
de internat şi comunicate elevilor şi părinţilor sau tutorelui acestora.
ART.29. În toate cazurile se realizează o analiză minuţioasă a faptelor de către comisia ce
răspunde de problemele cantinei şi a doamnelor directoare ale liceului.
ART. 30. Contestaţiile elevilor sancţionaţi conform art. 23 punctele 4- 7 sunt adresate, în 5
zile de la primirea hotărârii, Consiliului de administraţie al şcolii. Acestea vor fi analizate în
termen de 30 de zile de la înregistrare. Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă
şi se comunică în termen de 3 zile elevilor şi părinţilor sau tutorelui acestora.
CAPITOLUL VII - ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, FUNCŢIONAL ŞI
DE SERVIRE
ART.31. Învăţătorii, profesorii, diriginţii, pedagogii şcolari şi cadrele sanitare asigură,
organizarea şi desfăşurarea programului de activităţi şi de gospodărire a cantinei de către
elevi.
ART.32. Cadrele didactice şi pedagogul şcolar asigură un climat optim, ordine şi disciplina
în cantină.
Învăţătorii au obligaţia să controleze activităţile elevilor din clasele de care răspund în timpul
servirii mesei.
Personalul din cantină îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul administratorului
care asigură eficienţa folosirii ei şi îmbunătăţirea bazei materiale.
Cantina desfăşoară activitate de aprovizionare, conservare şi depozitare a alimentelor şi
produselor agroalimentare necesare preparării hranei pentru abonaţii săi.
La cantina şcolii servesc zilnic micul dejun, masa de prânz şi cina elevii interni şi semiinterni.
Meniurile se stabilesc săptămânal, de către COMISIA PENTRU BUNA FUNCŢIONARE A
CANTINEI ŞCOLARE, în funcţie de suma calculată pentru mesele zilnice, particularităţile
de vârstă, respectarea valorilor calorice, preferinţele elevilor. La preţul meniului se adaugă şi
regia de cantină.
ART.33. Cantina este încadrată cu personal funcţional şi de servire, potrivit normelor
stabilite de Ministerul Învăţământului.
Atât elevii, cât şi personalul cantinei, trebuie să cunoască şi să respecte normele de securitate
şi protecţie a muncii în cantină.
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ART.34. COMISIA PENTRU BUNA FUNCŢIONARE A CANTINEI ŞCOLARE are
următoarele atribuţii:
1.
Urmăreşte respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, PSI,
cantitatea şi calitatea hranei servite abonaţilor cât şi a programului de funcţionare a cantinei
privind serviciile.
2. Stabileşte pe baza normativelor în vigoare, meniul săptămânal cu încadrarea în fondurile
disponibile, urmăreşte afişarea zilnică a listei de meniu pentru cantină şi eliberarea
alimentelor din magazie.
3.
Propune măsuri speciale pentru abonaţii cu probleme medicale, pentru cei cu situaţie
socială gravă, elevii ne-căminişti, alte persoane care doresc să servească masa la
cantină(profesori, personal administrativ etc.).
4.
Urmăreşte plata cartelelor de masă, gestionarea resurselor proprii, penalizarea
restanţierilor.
5.
Poate propune noi activităţi care să conducă la mărirea veniturilor proprii si măsuri
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de masă la cantină.
6.
Împreună cu directorul liceului verifică activitatea economico-administrativă pe linie
de cantină.
7.
Pentru a-şi exercita competenţa, comisia are acces, în prezenţa unui membru al
administraţiei, la documentele contabile, în depozite şi poate supraveghea permanent
activitatea din cantină.
8.
Semnalează activităţile ilegale sau imorale din cantina şi urmăreşte recuperarea
eventualelor pagube de la contravenienţi.
9.
Întocmeşte rapoarte si aduce de urgenţă la cunoştinţa directorului liceului neregulile
observate.
1O. Verifică ordinea şi disciplina în cantină şi a curăţeniei în sala de mese, analizează
abaterile elevilor de la normele de conduită, solicită sancţionarea lor.
11. Menţionează starea tehnică a instalaţiilor sanitare şi electrice şi a altor bunuri care sunt
de folosinţă comună.
12. Sprijină conducerea instituţiei şi administratorul în buna funcţionare şi întreţinere a
cantinei şcolare;
Atribuţiile personalului funcţional şi de servire
Art. 35. Cantina este încadrată cu personal funcţional conform normelor în vigoare a cărei
activitate este coordonată de către administrator şi are următoarele sarcini şi atribuţiuni :
a)
Efectuează periodic control / analize medicale şi păstrează carnetul de sănătate
completat la zi
b)
Răspunde de inventarul încredinţat
c)
Răspunde de depozitarea şi conservarea alimentelor în condiţii corespunzătoare,
conform normelor sanitar- veterinare şi de protecţie a consumatorilor în vigoare
d)
Asigură prepararea hranei pe baza meniului zilnic şi răspunde de cantitate şi calitatea
acesteia
e)
Asigură servirea mesei la orele stabilite conform programului
f)
Asigură curăţenia zilnică în cantină şi spaţiile anexe
g)
Asigură întreţinerea şi funcţionarea utilajelor din dotarea cantinei
h)
Îndeplineşte la termen sarcinile stabilite în urma controalelor efectuate de : Poliţia
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sanitară, Direcţia de sănătate publică, paza contra incendiilor, organe ale inspecţiei şcolare şi
alte organe ierarhice superioare, cu atribuţii în domeniu
i)
Răspunde în faţa : directorului, directorului adjunct şi al Consiliului de administraţie al
şcolii de modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.
Comitetul de cantină. Organizare şi atribuţii
Art. 36. Activitatea cantinei este condusă de un Comitet format din 3 membri aleşi la
începutul anului şcolar, de către adunarea generală a elevilor abonaţi.
Art. 37. Comitetul de cantină are următoarele atribuţii:
a)
Sprijină administraţia cantinei în buna funcţionare şi întreţinere a cantinei
b)
Asigură respectarea normelor igienico-sanitrare în sala de mese şi a spaţiilor de
depozitare a alimentelor
c)
Participă la alcătuirea meniurilor în raport de nivelul alocaţiei şi face propuneri pentru
o raţie alimentară corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ
d)
Urmăreşte afişarea zilnică a meniurilor şi a gramajelor stabilite în conformitate cu
fişele de alimente
e)
Antrenează elevii la realizarea autoservirii în sala de mese, la înfrumuseţarea cantinei
şi a spaţiilor aferente
f)
Urmăreşte modul cum se fac returnările de alimente în magazie şi modul de folosire a
acestora la prepararea hranei în zilele următoare
g)
Asigură redistribuirea hranei gătite şi neconsumate prin absentarea unor abonaţi la
elevii cu situaţie materială precară
h)
Face propuneri pentru dotarea cantinei, recompensarea unor elevi, precum şi
sancţionarea celor vinovaţi de nerespectarea regulamentului de funcţionare a cantinei şi de
ordine interioară
Art. 38. Responsabilităţile Comitetului de cantină :
a)
Asistă la scoaterea alimentelor din magazie în prezenţa administratorului cantinei, a
bucătarului şef şi a pedagogului din ziua respectivă
b)
Urmăreşte ca toate alimentele să fie trecute în foaia de alimente şi să fie folosite la
prepararea hranei abonaţilor, cele nefolosite se returnează în magazie, pe bază de documente
de returnare
c)
Urmăreşte respectarea normelor de igienă şi participă la prepararea hranei şi servirea
acesteia
d)
Verifică cartelele. Hrana gătită şi neconsumată se distribuie ca supliment. Interzice
păstrarea ei în scopul distribuirii la masa următoare.
e)
Verifică prin sondaj dacă porţiile servite corespund gramajelor stabilite. Aduce la
cunoştinţa pedagogului, profesorilor responsabili din comisie, profesorilor de serviciu şi
administratorului cantinei eventualele neajunsuri, urmărind remedierea lor.
f)
Întocmeşte procese verbale de constatate a deficienţelor şi propune măsuri de
remediere a lor
g)
Informează prompt directiunea, administratorul de cantină, pedagogul, profesorilor
responsabili din comisie, profesorul de serviciu asupra unor nereguli pe care le constată în
pregătirea şi distribuirea alimentelor la abonaţi.
Art. 37. Atribuţiile Comitetului de cantină
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a.
Sprijină administraţia cantinei în buna funcţionare şi întreţinere a cantinei
b.
Asigură respectarea normelor igienico-sanitare în sala de mese şi a spaţiilor de
depozitare a alimentelor
c.
Participă la alcătuirea meniurilor în raport de nivelul alocaţiei şi face propuneri pentru
o raţie alimentară corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ
d.
Urmăreşte afişarea zilnică a meniurilor şi a gramajelor stabilite în conformitate cu
fişele de alimente
e.
Antrenează elevii la realizarea autoservirii în sala de mese, la înfrumuseţarea cantinei
şi a spaţiilor aferente
f.
Urmăreşte modul cum se fac returnările de alimente în magazie şi modul de folosire a
acestora la prepararea hranei în zilele următoare
g.
Asigură redistribuirea hranei gătite şi neconsumate prin absentarea unor abonaţi la
elevii cu situaţie materială precară
h.
Face propuneri pentru dotarea cantinei, recompensarea unor elevi, precum şi
sancţionarea celor vinovaţi de nerespectarea regulamentului de funcţionare a cantinei şi de
ordine interioară
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ale Bibliotecii Liceului de Arte Plugor Sándor
Scopul, sarcinile, condiţiile de organizare şi funcţionarea
Bibliotecii Liceului de Arte „Plugor Sándor”
1. Biblioteca Liceului de Arte „Plugor Sándor” este o bibliotecă cu caracter
enciclopedic, de drept public, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul şcolii.
2. Biblioteca Liceului de Arte „Plugor Sándor” este destinată sprijinirii procesului
instructiv-educativ, satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu
ale elevilor, cadrelor didactice din unitatea de învăţământ în care funcţionează.
3. Biblioteca Liceului de Arte „Plugor Sándor” îşi desfăşoară activitatea în afara
oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic.
4. Folosirea colecţiilor de publicaţii şi a celorlalte documente, precum şi serviciilor
bibliotecii şcolii de către cititori este gratuită.
5. Bibliotecii Liceului de Arte „Plugor Sándor” îi revin următoarele sarcini:
 să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ, la formarea unei
temeinice culturi generale, a unei bune pregătiri profesionale şi de specialitate ale
acestora;
 să contribuie la înţelegere de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea
contemporană, la însuşirea de către aceştia a metodelor şi a tehnicilor de muncă
intelectuală, ajutându-i pentru un studiu individual eficient şi iniţiindu-i în cercetarea
documentară;
 să se dezvolte sentimentul responsabilităţii la elevi deprinzându-i cu buna păstrare a
publicaţiilor pe care le primesc în sala de lectură sau le împrumută acasă;
 să sprijine personalul didactic al şcoli în îmbunătăţirea calităţii procesului de
învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie,
lucrări privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi metodica
predării acestora.
6. Biblioteca nu este folosit în alte scopuri decât destinat bibliotecii şcolare. Folosirea
în alte scopuri a spaţiului se face numai cu acordul directorului.
7. Baza materială a bibliotecii este asigurată din bugetul anual al Liceului de Arte
Plugor Sándor.
8. Pentru completarea colecţiilor de publicaţii şi suplimentarea dotării cu mobilier,
echipamente, aparatură etc., Biblioteca Liceului de Arte Plugor Sándor beneficia şi de
sprijinul financiar al comunităţii locale, al diferitelor asociaţii, societăţi, fundaţii etc., de
donaţii legate şi altele asemenănătoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Bibliotecarul Liceului de Arte ,,Plugor Sándor,,

9. Bibliotecarul Liceului de Arte Plugor Sándor :
201

× organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor
legale şi în cadrul stabilit de conducerea şcolii;
× organizează colecţiile bibliotecii potrivit normmelor bibliteconomice;
× se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând seama de
cerinţele cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolii;
× foloseşte împrumutul interbibliotecar pentru a procura cititorilor lucrările pecare
biblioteca şcolii nu le posedă;
× asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii, ca respectarea condiţiilor de
răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare;
× verifică periodic fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi i-a măsuri de
recondiţionare şi legare a cărţilor, sau după caz propune casarea publicaţiilor,
aparatelor şi echipamentelor perimate din punct de vedere fizic şi ştiinţific;
× ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de
bibliotecă şi asigură instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile
bibliotecii;
× elaborează planul de activităţi, darea de seamă anuală şi situaţiile statistice ale
bibliotecii;
× răspunde operativ şi eficient cerinţelor de lectură şi de informare documentară ale
cititorilor, pune la dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile
solicitate, asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu în conformitate cu dispoziţile
prezentului regulament şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate;
× asigură, atât singur cât şi cu colaborare cu cadrele didactice, activitatea de
popularizare a colecţiilor bibliotecii punând la dispoziţia cititorilor liste de titluri ale
publicaţiilor recent intrate în bibliotecă, bibliografii şi organizând vitrine, expoziţii şi
prezentări de cărţi, precum şi reuniuni, seri literare etc;
× îi deprinde pe elevii cu folosirea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi
în cercuri şcolare, examene, concursuri, olimpiade;
× îndrumă lectura elevilor în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit procesului
de învăţământ şi ţinând seama de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă, de
pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale elevilor;
× îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursurile şi întâlnirile
de specialitate organizate de forurile tutelare, precum şi prin schimburi de experienţă
şi prin studiu individual;
× foloseşte în toate lucrările legate de tehnică de bibliotecă şi de activitatea cu cititorii,
reglementările în vigoare, fiind obligat să i-a cunoştinţă de acestea şi să le aplice.
Evidenţa colecţiilorLiceului de Arte ,,Plugor Sándor,,
10. Biblioteca Liceului de Arte Plugor Sándor are următoarele documente de
evidenţă a colecţiilor:
 Registrul de mişcare a fondurilor;
 Registrul de inventar.
Fiecare publicaţie şi oricare alt document (în afară de ziare şi reviste)din colecţia
Liceului de Arte Plugor Sándor poartă ştampila şi numărul de inventar.
11. Scoaterea publicaţiilor din gestiunea bibliotecii se face conform normelor în
vigoare pe baza unui proces-verbal de casare, avizat de directorul şcolii şi aprobat de organul
tutelar. Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale, comune,
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uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea
conducerii bibliotecii.
Inventarierea colecţiilor
Liceului de Arte Plugor Sándor
Inventarierea colecţiilor se face conform normelor de vigoare.
Organizarea colecţiilor Liceului de Arte Plugor Sándor
12. În Biblioteca Liceului de Arte Plugor Sándor colecţiile de publicaţii se grupează
în fondul pentru împrumut în sala de lectură şi fondul pentru împrumut la domiciliu. Fondul
pentru sala de lectură se consultă numai în bibliotecă.
Relaţiile cu cititorii şi evidenţa actvităţii bibliotecii
13. Bibioteca Liceului de Arte Plugor Sándor împrumută publicaţii şi alte categorii de
documente atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţele şcolare, exceptând perioadelede
inventariere (verificare) şi de concediu legal.
Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau în sala de lectură, citorii
trebuie să fie înscrişi în bibliotecă.
Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărţi, când se comletează
,,fişa cititorului”.
Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte regulamentul bibliotecii şi regimul de
circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte categorii de documente.
14. La împrumutarea cărţilor bibliotecarul este obligat să completeze citeţi toate
rubricile din fişa cititorului, iar cititorul trebuie să se semneze pentru fiecare carte
împrumutată. La înapoierea cărţilor, bibliotecarul va semna de primire.
15. Numerotarea fişelor începe în fiecare an şcolar de la 1, în ordinea înscrierii
cititorilor.
16.Fişele cititorilor se aşează astfel:
× pentru elevi, pe clase, iar în cadrul acestora, în ordinea alfabetică a numelor elevilor;
× pentru cadrele didactice şi pentru alte categorii în ordinea alfabetică a numelor
acestora.
17. Biblioteca foloseşte buletinul de cerere pentru împrumut, care se completează de
către cititor, în cazul publicaţiilor folosite în sala de lectură.
18. Împrumutul publicaţiilor se face astfel:
× elevii pot împrumuta maxim trei volume. Bibliotecarul poate să facă unele
excepţii de la regulă: în cazul olimpicilor şi a cititorilor fideli, aceştia pot
împrumuta mai multe volume;
× cadrele didactice pot împrumuta maximum 5 volume.
Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 14 zile, cu drept de prelungire
până la 30 zile.
19. Bibioteca Liceului de Arte Plugor Sándor este obligată să ţină la zi evidenţa
cititorilor, a frecvenţei şi a publicaţiilor împrumutate în caietul de evidenţă a activităţii.
20. Termenul de păstrare a fişelor de cititori în arhiva Liceului de Arte Plugor Sándor
este de 2 ani după absolvirea şcolii în cazul elevilor, sau după pierderea calităţii de cititor, în
cazul celorlalţi beneficiari ai bibliotecii.
21. Bibioteca Liceului de Arte Plugor Sándor verifică periodic (în prima zi de luni în a
fiecărei luni) fişele cititorilor şi încunoştiinţează pe diriginţii claselor de elevi care nu au
restituit în termen cărţile împrumutate.
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22. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă către utilizatori
se sancţionează prin recuperearea fizică sau cu un document identic, ori prin achitarea unei
sume echivalente de 5 ori preţul mediu de achiziţie al bibliotecii din anul precedent. Fondurile
constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse
extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor, aşa cum este prevăzut şi în Legea
bibliotecilor nr.757/2011.
23. În situaţia în care după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, li se trimit
părinţilor elevilor, precum şi cititorilor adulţi până la două înştiinţări scrise. Nerestituirea la
termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sacţionează cu plata
unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea de achiziţie a documentelor de
bibliotecă din anul precedent. Gradaţie se face asfel: după fiecare săptămână de întârziere 1 de
lei. Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi evidenţiează ca
surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor, aşa cum este prevăzut şi în
Legea bibliotecilor nr.757/2011.
24. Recuperearea valorii lucrărilor sau materialelor nerestituite dupăa doua somaţie
scrisă, pierdute sau deteriorate se face prin contabilitatea Liceului de Arte Plugor Sándor.
25. În cazul în care bibliotecarul şi conducătorul instituţiei şcolare iau măsuri pentru
restituirea cărţilor împrumutate sau pentru recuperarea valorii celor pierdute sau deteriorate de
cititori, ei vor răspunde solidar de daunele aduse bibliotecii.
26. Lichidarea drepturilor băneşti ale cadrelor didactice şi eliberarea actelor de studii
ale elevilor care părăsesc şcoala se fac numai după aceştia prezintă o dovadă că au restituit
toate cărţile împrumutate de la bibliotecă.
27. Publicaţiile care nu mai pot fi recuperate de la cititori din motive obiective (plecări
definitive în străinătate, decese, calamităţi, incendii) pot fi scăzute din registrele de evidenţă
ale bibliotecii, pe baza procesului verbal aprobat de conducerea ţcolii.
28. Bibioteca Liceului de Arte Plugor Sándor îşi întocmeşte şi afişează propriul
regulament de funcţionare spre a face cunoscute cititorilor următoarele:
× orarul de funcţionare
× felul şi numărul publicaţiilor care se pot împrumuta;
× durata împrumutului;
× obligaţia de păstrare a publicaţiilor, sancţiunile care se aplică în caz de pierdere,
nerestituire sau deteriorate;
× drepturile şi îndatoririle cititorului.
Participarea elevilor la avtivitatea de bibliotecă
29. Bibliotecarul Liceului de Arte Plugor Sándor, cu sprijinul direcţiunii şi a
corpului profesoral antrenează elevii în activităţile de bibliotecă, având ca scop: să le cultive
interesul pentru lectură, pentru munca sistematică, independentă, să le faciliteze accesul larg
la colecţiile biblioteii, să-i familiarizeze cu normele biblioteconomice şi bibliografice, să le
creeze şi să le dezvolte deprinderile de tehnica muncii intelectuale, să-i formeze ca viitori
cititori ai unor biblioteci mai mari, învâţîndu-i însă să dovedească discernământ şi spirit
analitic în atitudinea lor faţă de informaţie.

Îndrumarea şi controlul bibliotecilor şcolare
31.Bibliotecarul Liceului de Arte Plugor Sándor, este subordonat administrativ
direct directorului şcolii şi I.S.J., iar metodic - Casa Corpului Didactic .
204

32.
Directorul Liceului de Arte Plugor Sándor răspunde faţă de forul superior de
activitata bibliotecii şcolare. Ca atare:
× urmăreşte îndeplinirea de către bibliotecar a sarcinilor care îi revin potrivit
prevederilor prezentului regulament şi celorlalte norme legale în vigoare;
× asigură condiţiile materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii bibliotecii;
× asigură buna desfăşurare a muncii bibliotecarului în cadrul atribuţiilor specifice
care îi revin. Salarizarea bibliotecarului se va face în funcţie de nivelul de studii,
cu respectarea drepturilor băneşti, aşa cum sunt prevăzute în Legea bibliotecilor nr.
757/2011 şi statutul personalului didactic, acordându-se premii şi distincţii ca
semn de recunoaştere a complexităţii muncii de bibliotecă;
× pune la dispoziţia bibliotecarului actele normative primite, relativ la activitatea
bibliotecii şi urmăreşte respectarea lor;
× răspunde de efectuarea inventarierilor (verificărilor) periodice ale colecţiilor
bibliotecii şi de luarea măsurilor care se impun la finalizarea acestor acţiuni;
× asigură participarea bibliotecarului la şedinţele consiliului profesoral;
× asigură analizarea, o dată pe an în cadrul consiliului profersoral a activităţii
bibliotecii;
× răspunde, contrasemnând, de exactitatea datelor statistice anuale înainte de
bibliotecar forurilor de drept.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

Codul Muncii actualizat 2019
(Legea nr. 53/2003)
TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare
Articolul 1
(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează
controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia
muncii.
(2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în
măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.
Articolul 2
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:
a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în
România;
b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în
străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care
legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai
favorabilă;
c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează
muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;
d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de
muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;
e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;
f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice;
g) organizaţiilor sindicale şi patronale.
CAPITOLUL II: Principii fundamentale
Articolul 3
(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau
activităţii pe care urmează să o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de
muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) -(3) este nul de
drept.
Articolul 4
(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub
ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.
(3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de autorităţile publice:
a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege;
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c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în condiţiile legii;
d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe
precum: incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau
insecte şi, în general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale
de existenţă ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia.
Articolul 5
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii şi angajatorii.
(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.
Articolul 6
(1) 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 nicio discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri
colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie
împotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe
criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.
Articolul 7
Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea
intereselor lor profesionale, economice şi sociale.
Articolul 8
(1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.
(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor
informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.
Articolul 9
Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene,
precum şi în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internaţional al muncii şi a
tratatelor bilaterale la care România este parte.
TITLUL II: Contractul individual de muncă
CAPITOLUL I: Încheierea contractului individual de muncă
Articolul 10
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică
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sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Articolul 11
Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub
nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
Articolul 12
(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în
condiţiile expres prevăzute de lege.
Articolul 13
(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea
vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite
cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.
(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face
după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Articolul 14
(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate,
potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator,
din momentul dobândirii personalităţii juridice.
(3) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în
calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.
Articolul 15
Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă
în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.
Articolul 151
În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în
formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii
activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de
muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
Articolul 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă
scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.
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Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine
angajatorului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel
târziu în ziua anterioară începerii activităţii.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un
exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de
muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în
muncă.
(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată,
acordate în condiţiile art. 155 şi 156.
Articolul 161
(1) În sensul art. 16 alin. (4) , locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară
activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul
principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.
(2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform
alin. (1) pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în
acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
Articolul 17
(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu
privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se
consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de
muncă sau a actului adiţional, după caz.
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la
cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească
în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte
normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea
plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale
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salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul
contractului individual de muncă.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior
producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în
mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre
părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7) .
(7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual
de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
Articolul 18
(1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să
îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util,
înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) , precum şi informaţii referitoare
la:
a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
d) condiţiile de climă;
e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa
personală;
g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) , b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul
contractului individual de muncă.
(3) Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile
specifice de muncă în străinătate.
Articolul 19
În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 17 şi 18,
persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în
termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească
competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca
urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.
Articolul 20
(1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art. 17, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în
contractul individual de muncă şi alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurenţă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
Articolul 21
(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile
pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat
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ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate
care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de
neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de
neconcurenţă.
(2) Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului
individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la
data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru
care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea
activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu
angajatorul.
(3) Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se
negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din
ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care
durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor
salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este
deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară,
potrivit legii.
Articolul 22
(1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de
la data încetării contractului individual de muncă.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual
de muncă s-a produs de drept, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) , e) , f) ,
g) şi i) , ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana
salariatului.
Articolul 23
(1) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării
profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de muncă instanţa competentă
poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă.
Articolul 24
În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi obligat la
restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care
l-a produs angajatorului.
Articolul 25
(1) Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în
considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se
realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii
suplimentare în bani sau în natură.
(2) Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în
natură sunt specificate în contractul individual de muncă.
Articolul 26
(1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de
muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat
cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în
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contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la
plata de daune-interese.
Articolul 27
(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă.
(3) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi sancţiunile
aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără
certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.
(5) La angajarea în domeniile sănătate, alimentaţie publică, educaţie şi în alte domenii
stabilite prin acte normative se pot solicita şi teste medicale specifice.
Articolul 28
Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:
a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă
având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii;
b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă
condiţiile de muncă;
c) la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară;
d) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează să fie
instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali,
potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
f) periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care
lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în
colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
g) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale
diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din
contractele colective de muncă.
Articolul 29
(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor
profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea.
(2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite
în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar şi în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel.
(3) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu
ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia
capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
(4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la
foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi
numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.
Articolul 30
(1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face
numai prin concurs sau examen, după caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu
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necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. (1) .
(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au
prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.
(4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc
prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 31
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă
se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de
execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează
exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta
exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi
necesară motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate
obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în
regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în
profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este
reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază
teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege
specială.
Articolul 32
(1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură
perioadă de probă.
(2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta
debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze
activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.
(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
Articolul 33
Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru
acelaşi post este de maximum 12 luni.
Articolul 34
(1) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor.
(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea
publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul
angajatorului, dată de la care devine document oficial.
(3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului
teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor
salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din
România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi
cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă,
perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă.
(4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la domiciliul, respectiv sediul
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angajatorului, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte
autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii.
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un
document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea
în muncă, în meserie şi în specialitate.
(6) În cazul încetării activităţii angajatorului, registrul general de evidenţă a salariaţilor se
depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul
sau domiciliul angajatorului, după caz.
(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care
se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 35
(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza
unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare
dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute
incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.
Articolul 36
Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza
autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, eliberată/eliberat potrivit
legii.
CAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncă
Articolul 37
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc
potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor
individuale de muncă.
Articolul 38
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin
care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor
drepturi este lovită de nulitate.
Articolul 39
(1) 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 demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
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m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) 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 a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, 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;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Articolul 40
(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească 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 intern;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
(2) 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. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul
colectiv de muncă aplicabil;
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.
CAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncă
Articolul 41
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este
posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele
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elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
Articolul 42
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea
salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte
drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.
Articolul 43
Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a
unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.
Articolul 44
(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12
luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice,
numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui
motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o
indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă
aplicabil.
Articolul 45
Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din
dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul
acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu
consimţământul scris al salariatului.
Articolul 46
(1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce
impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor
părţi, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi
pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o
indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă
aplicabil.
Articolul 47
(1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus
detaşarea.
(2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de
drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care
este detaşat.
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(3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca
angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile
faţă de salariatul detaşat.
(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate
obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus
detaşarea.
(5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi
îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) , salariatul detaşat are dreptul de a
reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva
oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.
Articolul 48
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi
în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de
protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
CAPITOLUL IV: Suspendarea contractului individual de muncă
Articolul 49
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
(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 alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele
prevăzute la alin. (2) , dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv
de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din
calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de
încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au
legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de
muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Articolul 50
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe
toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţă majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările
necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit
avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual
de muncă încetează de drept;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
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Articolul 51
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în
următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu 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;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel
central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă.
g) concediu de acomodare.
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale
salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul
individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.
Articolul 52
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în
următoarele situaţii:
a)
[textul Art. 52, alin. (1) , litera A. din titlul II, capitolul IV a fost abrogat la 21-aug-2016 de
Actul din Decizia 261/2016]
b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a
fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală,
măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au
fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în
care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea
contractului de muncă;
d) pe durata detaşării;
e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) , dacă se constată nevinovăţia celui în cauză,
salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a
fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea
corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului,
după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a
reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
Articolul 53
(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în
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activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o
indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) .
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) , salariaţii se vor
afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea
activităţii.
Articolul 54
Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor
fără plată pentru studii sau pentru interese personale.
CAPITOLUL V: Încetarea contractului individual de muncă
Articolul 55
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ
prevăzute de lege.
SECŢIUNEA 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Articolul 56
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa
conform legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris
pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile
calendaristice anterior împlinirii condicilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul
pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării
deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la
care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească
definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane
concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă
ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care
s-a dispus interdicţia;
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i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 16 ani.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - j) , constatarea cazului de încetare de drept a
contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea
acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile
respective în termen de 5 zile lucrătoare.
(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în
condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi.
Articolul 57
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a
contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a
condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii
pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de
muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale
aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul
la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul
părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
SECŢIUNEA 2: Concedierea
Articolul 58
(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa
angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.
Articolul 59
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, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Articolul 60
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, 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 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
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cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) [abrogat]
h) pe durata efectuării concediului de odihnă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a
reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
Articolul 61
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în
următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul
colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă
mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată
inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi
îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
Articolul 62
(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit.
b) -d) , angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile
calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a) , angajatorul
poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252.
(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt
şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la
instanţa judecătorească la care se contestă.
Articolul 63
(1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile
de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării
disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai
după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin
contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
Articolul 64
(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d) ,
precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56
alin. (1) lit. e) , angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă
vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de
muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1) ,
acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în
vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz,
capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului,
conform prevederilor alin. (1) , pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la
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noul loc de muncă oferit.
(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3)
, precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă
conform alin. (2) , angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o
compensaţie, în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul
individual de muncă, după caz.
SECŢIUNEA 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
Articolul 65
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea
contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de
salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
Articolul 66
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau
colectivă.
Articolul 67
Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de
combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de
contractul colectiv de muncă aplicabil.
SECŢIUNEA 5: Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi
procedura concedierilor colective
Articolul 68
(1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui
număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de
salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin
100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300
de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1) , se iau în
calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa
angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu
condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.
Articolul 69
(1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are
obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de
lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin
la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de
salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre
altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
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(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1) , pentru a permite sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le
furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea preconizată;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru
stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie
acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de
muncă aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face
propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor după
evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.
(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care determină
concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul
asupra angajatorului.
(5) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o
întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) , de faptul că întreprinderea respectivă
nu i-a furnizat informaţiile necesare.
Articolul 70
Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2)
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la
aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
Articolul 71
(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în
vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen
de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.
(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit
prevederilor alin. (1) , în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
Articolul 72
(1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit
prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta
are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de
ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii
deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante cu privire
la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2) , precum şi rezultatele
consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. (1) şi art. 71,
în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de
concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1)
sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o
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inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
(4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere
inspectoratului teritorial de muncă.
(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul
agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute
la alin. (1) , fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în termen de 3 zile lucrătoare
angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii sau
prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1) , precum şi cu privire la motivele care au stat la
baza acestei decizii.
(7) În cazul în care concedierea colectivă preconizată vizează membri ai echipajului unei nave
maritime, notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică şi autorităţii competente a statului sub
al cărui pavilion navighează nava, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi în termenul prevăzut
la alin. (1) .
Articolul 73
(1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1) , agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă
trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le
comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu
consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea
momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în
care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la
data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data
emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii
deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte
de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 72 alin. (1) .
Articolul 74
(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin
concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi
activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.
(2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul
va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în
aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informaţi
asupra reluării activităţii.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2) , pentru a-şi manifesta în scris
consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi
manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă
oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaţilor din instituţiile publice şi autorităţile
publice.
(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe
durată determinată, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data
expirării acestor contracte.
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SECŢIUNEA 6: Dreptul la preaviz
Articolul 75
(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d) , al art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul
la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d) , care
se află în perioada de probă.
(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin.
(2) .
Articolul 76
Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d) , numai în cazul
concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează
să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.
Articolul 77
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
SECŢIUNEA 7: Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
Articolul 78
Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate
absolută.
Articolul 79
În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt
sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
Articolul 80
(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va
dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în
situaţia anterioară emiterii actului de concediere.
(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de
concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
SECŢIUNEA 8: Demisia
Articolul 81
(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare
scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea
unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a
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înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de
probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după
caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de
zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile
lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate
efectele.
(6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la
data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contractul individual de muncă.
CAPITOLUL VI: Contractul individual de muncă pe durată determinată
Articolul 82
(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1) , angajatorii au posibilitatea de a
angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de
muncă pe durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă
scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.
(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile
prevăzute la art. 83, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru
perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.
(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe
durată determinată.
(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la
încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi
nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Articolul 83
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în
următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei
în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile
de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte
sau programe.
Articolul 84
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(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă
mai mare de 36 de luni.
(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru
a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului
va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului
individual de muncă al salariatului titular.
Articolul 85
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei
perioade de probă, care nu va depăşi:
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;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a
contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
Articolul 86
(1) Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă
pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante,
corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă
în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor.
Articolul 87
(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă
pe durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi
comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor
în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) În sensul alin. (1) , salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract
individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate
sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată
nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul
colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.
CAPITOLUL VII: Munca prin agent de muncă temporară
Articolul 88
(1) Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a
încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la
dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din
urmă.
(2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un
agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra
temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.
(3) Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi
temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de
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contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile de
funcţionare a agentului de muncă temporară, precum şi procedura de autorizare se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
(4) Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi
conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de
muncă temporară.
(5) Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus
la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia,
pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.
Articolul 89
Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini precise
şi cu caracter temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art. 93.
Articolul 90
(1) Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de
24 de luni.
(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care,
adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de
luni.
(3) Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt
prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adiţional la acest
contract.
Articolul 91
(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin
contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă
scrisă.
(2) Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii şi
programul de lucru;
c) condiţiile concrete de muncă;
d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le
utilizeze;
e) orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi
remuneraţia la care are dreptul salariatul;
g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent
de muncă temporară.
(3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după
îndeplinirea misiunii este nulă.
Articolul 92
(1) Salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia.
(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente
individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere la
dispoziţie dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.
(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe
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care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea
a salariatului temporar.
(4) În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de
salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu
contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel cum este
stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.
Articolul 93
Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmăreşte să
înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a
participării la grevă.
Articolul 94
(1) Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris
între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art. 17 şi
art. 18 alin. (1) , condiţiile în care urmează să se desfăşoare misiunea, durata misiunii,
identitatea şi sediul utilizatorului, precum şi cuantumul şi modalităţile remuneraţiei
salariatului temporar.
Articolul 95
(1) Contractul de muncă temporară se poate încheia şi pentru mai multe misiuni, cu
respectarea termenului prevăzut la art. 90 alin. (2) .
(2) Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe
durată nedeterminată, situaţie în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se
află la dispoziţia agentului de muncă temporară.
(3) Pentru fiecare nouă misiune între părţi se încheie un contract de muncă temporară, în care
vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 94 alin. (2) .
(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat
sau dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile
contractului de punere la dispoziţie.
Articolul 96
(1) Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de
muncă temporară.
(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere
directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară
garantat în plată.
(3) Agentul de muncă temporară este cel care reţine şi virează toate contribuţiile şi impozitele
datorate de salariatul temporar către bugetele statului şi plăteşte pentru acesta toate
contribuţiile datorate în condiţiile legii.
(4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligaţiile privind
plata salariului şi cele privind contribuţiile şi impozitele au devenit scadente şi exigibile, iar
agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării
salariatului temporar.
(5) Utilizatorul care a plătit sumele datorate potrivit alin. (4) se subrogă, pentru sumele plătite,
în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de muncă temporară.
Articolul 97
Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea
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misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:
a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o
perioadă mai mică sau egală cu o lună;
b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o
perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni;
c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o
perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o
perioadă mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucrătoare, în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a
contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.
Articolul 98
(1) Pe parcursul misiunii utilizatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de muncă pentru
salariatul temporar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Utilizatorul va notifica de îndată agentului de muncă temporară orice accident de muncă
sau îmbolnăvire profesională de care a luat cunoştinţă şi a cărei victimă a fost un salariat
temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.
Articolul 99
(1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract
individual de muncă.
(2) În cazul în care utilizatorul angajează, după o misiune, un salariat temporar, durata
misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte
drepturi prevăzute de legislaţia muncii.
Articolul 100
Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut
în contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligaţia de a
respecta reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.
Articolul 101
Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispoziţiile legale,
prevederile regulamentelor interne, precum şi cele ale contractelor colective de muncă
aplicabile salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la
utilizator se aplică în egală măsură şi salariaţilor temporari pe durata misiunii la acesta.
Articolul 102
Agenţii de muncă temporară nu percep nicio taxă salariaţilor temporari în schimbul
demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui
contract de muncă temporară.
CAPITOLUL VIII: Contractul individual de muncă cu timp parţial
Articolul 103
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru,
calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al
unui salariat cu normă întreagă comparabil.
Articolul 104
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(1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de
muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de
muncă cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate, care are acelaşi
tip de contract individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a
salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, avându-se în vedere şi
alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile
din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în
domeniu.
Articolul 105
(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la
art. 17 alin. (3) , următoarele:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru
alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor
acestora.
(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate
elementele prevăzute la alin. (1) , contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.
Articolul 106
(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor
cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă
aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile
stabilite pentru programul normal de lucru.
Articolul 107
(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile
salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune
de normă, fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă
întreagă sau de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu
fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă
la fracţiune de normă şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul
angajatorului.
(3) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor.
(4) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune
de normă la toate nivelurile.
CAPITOLUL IX: Munca la domiciliu
Articolul 108
(1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la
domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi
stabilesc singuri programul de lucru.
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(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în
condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.
Articolul 109
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în
afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) , următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său
şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz,
al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor
finite pe care le realizează.
Articolul 110
(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin
contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul
angajatorului.
(2) Prin contractele colective de muncă şi/sau prin contractele individuale de muncă se pot
stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
TITLUL III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă
CAPITOLUL I: Timpul de muncă
SECŢIUNEA 1: Durata timpului de muncă
Articolul 111
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei
în vigoare.
Articolul 112
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8
ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi
de 30 de ore pe săptămână.
Articolul 113
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe
zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare
inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore
pe săptămână.
Articolul 114
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil,
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se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de
4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.
(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a
salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective
de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin. (3) , dar
pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) -(4) nu se iau în calcul durata
concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.
(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
Articolul 115
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri
colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de
muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
de ore.
Articolul 116
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de
40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul
colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în
regulamentul intern.
(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul
individual de muncă.
Articolul 117
Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă
salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.
Articolul 118
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea
salariatului în cauză.
(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului
de muncă.
(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă în care
personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul
îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.
(4) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art.
112 şi 114.
Articolul 119
(1) Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art. 161 evidenţa
orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de
sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această
evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.
(2) Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine
evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii
prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.
SECŢIUNEA 2: Munca suplimentară
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Articolul 120
(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art.
112, este considerată muncă suplimentară.
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de
forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
înlăturării consecinţelor unui accident.
Articolul 121
(1) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea
prevederilor art. 114 sau 115, după caz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115,
după caz, este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.
Articolul 122
(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile
calendaristice după efectuarea acesteia.
(2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate
peste programul normal de lucru.
(3) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere
plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.
Articolul 123
(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut
de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin
adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1) , se stabileşte
prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului
individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
Articolul 124
Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.
SECŢIUNEA 3: Munca de noapte
Articolul 125
(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.
(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său
lunar de lucru.
(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8
ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu
respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
(4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se
desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei
perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în
contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu
contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel
superior.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) , angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus
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compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8
ore.
(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze
despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.
Articolul 126
Salariaţii de noapte beneficiază:
a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele
în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea
salariului de bază;
b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă
timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
Articolul 127
(1) Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în condiţiile art. 125 alin. (2) sunt
supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.
(2) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al
ministrului sănătăţii.
(3) 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.
Articolul 128
(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de
noapte.
SECŢIUNEA 4: Norma de muncă
Articolul 129
Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau
lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate
normală, în condiţiile unor procese tehnologice şi de muncă determinate. Norma de muncă
cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea procesului
tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă.
Articolul 130
Norma de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte
activităţi ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de
personal, sferă de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi.
Articolul 131
Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi.
Articolul 132
Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în
cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după
consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
CAPITOLUL II: Repausuri periodice
Articolul 133
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Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.
SECŢIUNEA 1: Pauza de masă şi repausul zilnic
Articolul 134
(1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au
dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de
muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
(2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de
minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi
jumătate.
(3) Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din
regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.
Articolul 135
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12
ore consecutive.
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între
schimburi.
Articolul 136
(1) Muncă în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit
căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program,
inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru
salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o perioadă
zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.
(2) Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul
programului de muncă în schimburi.
SECŢIUNEA 2: Repausul săptămânal
Articolul 137
(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau
desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite
prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin
contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.
(4) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă
de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului
teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
(5) Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile alin. (4) au dreptul la dublul
compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) .
Articolul 138
(1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea
unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor
accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs
asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat
pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.
(2) Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condiţiile alin. (1) au dreptul la
dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) .
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SECŢIUNEA 3: Sărbătorile legale
Articolul 139
(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparţinând cultelor religioase
legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de
sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.
Articolul 140
Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare
şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al
aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este
obligatorie.
Articolul 141
Prevederile art. 139 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă
datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
Articolul 142
(1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, precum şi la locurile de muncă
prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30
de zile.
(2) 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 ce nu poate
fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal
de lucru.
Articolul 143
Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.
CAPITOLUL III: Concediile
SECŢIUNEA 1: Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
Articolul 144
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau
limitări.
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Articolul 145
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de
muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.
(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de
muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
(5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze
restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de
maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil
urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea
temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de
18 luni începând cu anul următor celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical.
Articolul 146
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o
perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de
odihnă anual.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă.
Articolul 147
(1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte
persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de
odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de
salariaţi prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi va fi
de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Articolul 148
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările
individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3
luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz,
perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai
mare de 3 luni.
(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita
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efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel
puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Articolul 149
Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost
programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive
obiective, concediul nu poate fi efectuat.
Articolul 150
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de
concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu
caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de
muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale
prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul,
multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Articolul 151
(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau
pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz
angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale,
necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de
acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
Articolul 152
(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care
nu se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege,
prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
Articolul 153
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.
(2) Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau
prin regulamentul intern.
SECŢIUNEA 2: Concediile pentru formare profesională
Articolul 154
(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
Articolul 155
(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar
prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
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Articolul 156
(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de
începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi
denumirea instituţiei de formare profesională.
(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat
în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de
învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) .
Articolul 157
(1) În cazul în care angajatorul 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 până la 10 zile
lucrătoare sau de până la 80 de ore.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150.
(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte
de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi
înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1) .
Articolul 158
Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de
odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile
cuvenite salariatului, altele decât salariul.
TITLUL IV: Salarizarea
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Articolul 159
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual
de muncă.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul
la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare 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.
Articolul 160
Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
Articolul 161
Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.
Articolul 162
(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral
sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi
bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale
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reprezentative.
Articolul 163
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii.
(2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea
salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă
legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul.
CAPITOLUL II: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Articolul 164
(1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de
muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a
patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore
zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim
brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(11) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1) , diferenţiat pe criteriile nivelului de studii şi al
vechimii în muncă.
(12) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1) .
(2) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă
sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.
(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul
de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent
la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive
neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.
(4) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor prin
grija angajatorului.
Articolul 165
Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le
asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate
fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară prevăzut de lege.
CAPITOLUL III: Plata salariului
Articolul 166
(1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin odată pe lună, la data stabilită în contractul individual
de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.
(3) Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 165, este posibilă numai
dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul
individual de muncă.
(4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea
angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
Articolul 167
(1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
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(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt
plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia.
Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite
altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Articolul 168
(1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte
documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
(2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de
către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.
Articolul 169
(1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de
lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.
Articolul 170
Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în
astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile
salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.
Articolul 171
(1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele
rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se
prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
(2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o
recunoaştere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata
salariului.
CAPITOLUL IV: Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Articolul 172
Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor
reglementa prin lege specială.
CAPITOLUL V: Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al
unităţii sau al unor părţi ale acesteia
Articolul 173
(1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă
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existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv
de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.
Articolul 174
Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului,
sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice,
economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate.
TITLUL V: Sănătatea şi securitatea în muncă
CAPITOLUL I: Reguli generale
Articolul 175
(1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele
legate de muncă.
(2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de
răspundere în acest domeniu.
(3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere
responsabilităţii angajatorului.
(4) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz,
obligaţii financiare pentru salariaţi.
Articolul 176
(1) Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractelor
colective de muncă aplicabile, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
(2) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:
a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;
c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a
securităţii şi sănătăţii în muncă.
Articolul 177
(1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea
securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării
protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de
următoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi
alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu
precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora
asupra sănătăţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin
periculos;
243

g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie
individuală;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Articolul 178
(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în
muncă.
(2) În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind
securitatea şi sănătatea în muncă.
(3) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi cu comitetul de securitate şi
sănătate în muncă.
Articolul 179
Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli
profesionale, în condiţiile legii.
Articolul 180
(1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către
angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, după
caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor
care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o
întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de
începerea efectivă a activităţii.
(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
domeniu.
Articolul 181
(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi
sănătatea salariaţilor.
(2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi
substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de
accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi
pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
Articolul 182
(1) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă instituţia abilitată prin lege poate dispune
limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a
substanţelor şi preparatelor periculoase pentru salariaţi.
(2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de medicină a muncii, să impună
angajatorului să solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra
unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaşte
compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
CAPITOLUL II: Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
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Articolul 183
(1) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu
scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul
protecţiei muncii.
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din
sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe
teritoriul României.
Articolul 184
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice
la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.
(2) În cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de
muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai
puţin de 50 de salariaţi.
(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai
multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. Numărul acestora se stabileşte prin
contractul colectiv de muncă aplicabil.
(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate
în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.
(5) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă,
atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit
de angajator.
Articolul 185
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în
muncă sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL III: Protecţia salariaţilor prin servicii medicale
Articolul 186
Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a
muncii.
Articolul 187
(1) Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de
angajator sau un serviciu asigurat de o asociaţie patronală.
(2) Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în funcţie de
numărul de salariaţi ai angajatorului, potrivit legii.
Articolul 188
(1) Medicul de medicină a muncii este un salariat, atestat în profesia sa potrivit legii, titular al
unui contract de muncă încheiat cu un angajator sau cu o asociaţie patronală.
(2) Medicul de medicină a muncii este independent în exercitarea profesiei sale.
Articolul 189
(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în:
a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
b) supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă;
c) asigurarea controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata
executării contractului individual de muncă.
(2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a muncii poate propune
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angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariaţi, determinată de
starea de sănătate a acestora.
(3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate
în muncă.
Articolul 190
(1) Medicul de medicină a muncii stabileşte în fiecare an un program de activitate pentru
îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătăţii în muncă pentru fiecare
angajator.
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator şi sunt supuse avizării
comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
Articolul 191
Prin lege specială vor fi reglementate atribuţiile specifice, modul de organizare a activităţii,
organismele de control, precum şi statutul profesional specific al medicilor de medicină a
muncii.
TITLUL VI: Formarea profesională
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Articolul 192
(1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b) obţinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru
realizarea activităţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.
Articolul 193
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de
formare profesională din ţară ori din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Articolul 194
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională
pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile
alin. (1) , se suportă de către angajatori.
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Articolul 195
(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi
aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la
contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
(3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare
profesională.
Articolul 196
(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la
iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata
formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv
obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile
ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte
adiţionale la contractele individuale de muncă.
Articolul 197
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de
angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1) ,
salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale
deţinute.
(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1) ,
salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată
stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
Articolul 198
(1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condiţiile
art. 197 alin. (1) , nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o
perioadă stabilită prin act adiţional.
(2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu
obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la
contractul individual de muncă.
(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea
acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională,
proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la
contractul individual de muncă.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada
stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de
muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a
condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu
munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a
profesiei, temporar sau definitiv.
Articolul 199
(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire
profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună
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cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1) , în
termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la
condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională,
inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
Articolul 200
Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la
formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte
avantaje în natură pentru formarea profesională.
CAPITOLUL II: Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Articolul 201
Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare
profesională şi contractul de adaptare profesională.
Articolul 202
(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze
cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.
(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani
împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite
menţinerea locului de muncă la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2
ani.
Articolul 203
(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
(2) Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc
prin lege specială.
Articolul 204
(1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaţilor debutanţi la
o funcţie nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.
(2) Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea contractului individual
de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de muncă nou sau în
colectivul nou, în condiţiile legii.
Articolul 205
(1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu
poate fi mai mare de un an.
(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei
evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face faţă funcţiei noi, locului de
muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.
Articolul 206
(1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se
face de către un formator.
(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională
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de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.
(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 salariaţi.
(4) Exercitarea activităţii de formare profesională se include în programul normal de lucru al
formatorului.
Articolul 207
(1) Formatorul are obligaţia de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a îndruma salariatul pe
durata contractului special de formare profesională şi de a supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.
(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare şi participă la evaluarea
salariatului care a beneficiat de formare profesională.
CAPITOLUL III: Contractul de ucenicie la locul de muncă
Articolul 208
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.
(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip
particular, în temeiul căruia:
a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să
asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de
activitate;
b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului
respectiv.
(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.
Articolul 209
(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.
(2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu
sunt contrare celor specifice statutului său.
Articolul 210
Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se reglementează prin lege
specială.
TITLUL VII: Dialogul social
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Articolul 211
Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate
modalităţile de consultări şi dialog permanent între partenerii sociali.
Articolul 212
(1) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită,
autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional.
(2) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin lege specială.
Articolul 213
În cadrul ministerelor şi prefecturilor funcţionează, în condiţiile legii, comisii de dialog social,
cu caracter consultativ, între administraţia publică, sindicate şi patronat.
CAPITOLUL II: Sindicatele
Articolul 214
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(1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii
sindicale, sunt constituite de către salariaţi pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul
promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale, precum şi al apărării drepturilor
individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă
sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia
naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
(2) Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementează prin lege.
Articolul 215
Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile legii, la negocierea şi încheierea
contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autorităţile publice şi cu
patronatele, precum şi în structurile specifice dialogului social.
Articolul 216
Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în federaţii, confederaţii sau uniuni
teritoriale.
Articolul 217
Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu
respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în conformitate cu
dispoziţiile prezentului cod şi ale legilor speciale.
Articolul 218
(1) Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură a limita drepturile sindicale
sau a împiedica exercitarea lor legală.
(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinţă al patronilor sau al organizaţiilor
patronale, fie direct, fie prin reprezentanţii sau membrii lor, în constituirea organizaţiilor
sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.
Articolul 219
La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de
muncă, în condiţiile legii.
Articolul 220
(1) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecţia legii
contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.
(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale
sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au
primit de la salariaţii din unitate.
(3) Alte măsuri de protecţie a celor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor sunt
prevăzute în legi speciale şi în contractul colectiv de muncă aplicabil.
CAPITOLUL III: Reprezentanţii salariaţilor
Articolul 221
(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt
constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi
promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
(2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel
puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.
(3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege
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exclusiv sindicatelor.
Articolul 222
(1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.
(2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul,
în raport cu numărul de salariaţi ai acestuia.
(3) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
Articolul 223
Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:
a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu
regulamentul intern;
b) să participe la elaborarea regulamentului intern;
c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă
şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice
şi sociale legate de relaţiile de muncă;
d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale
contractului colectiv de muncă aplicabil;
e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.
Articolul 224
Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi
limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile
legii.
Articolul 225
Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor
destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul
colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea
unităţii.
Articolul 226
Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru
motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.
CAPITOLUL IV: Patronatul
Articolul 227
(1) Patronatele, denumite şi organizaţii de angajatori, constituite în condiţiile legii, sunt
organizaţii ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de
drept privat, fără scop patrimonial.
(2) Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte structuri asociative,
conform legii.
Articolul 228
Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor, precum şi exercitarea drepturilor şi
obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege specială.
TITLUL VIII: Contractele colective de muncă
Articolul 229
(1) Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau
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organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut
de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea,
precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.
(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care
angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi.
(3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale
şi libere.
(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie
legea părţilor.
Articolul 230
Părţile, reprezentarea acestora, precum şi procedura de negociere şi de încheiere a contractelor
colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.
TITLUL IX: Conflictele de muncă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Articolul 231
Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele
cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea
raporturilor de muncă.
Articolul 232
Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin lege specială.
CAPITOLUL II: Greva
Articolul 233
Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
Articolul 234
(1) Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi.
(2) Participarea salariaţilor la grevă este liberă. Niciun salariat nu poate fi constrâns să
participe sau să nu participe la o grevă.
(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru
categoriile de salariaţi prevăzute expres de lege.
Articolul 235
Participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o
încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţă sancţionarea disciplinară a
salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei.
Articolul 236
Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanşarea şi desfăşurarea grevei,
procedurile prealabile declanşării grevei, suspendarea şi încetarea grevei, precum şi orice alte
aspecte legate de grevă se reglementează prin lege specială.
TITLUL X: Inspecţia Muncii
Articolul 237
Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi
sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al
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administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
Articolul 238
Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare
judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Articolul 239
Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială.
Articolul 240
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de
control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale,
inspectorii de muncă vor completa registrul unic de control după efectuarea controlului.
TITLUL XI: Răspunderea juridică
CAPITOLUL I: Regulamentul intern
Articolul 241
Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
Articolul 242
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.
Articolul 243
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi
produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie
îndeplinită de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului
intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul
regulamentului intern.
(4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.
Articolul 244
Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de
informare prevăzute la art. 243.
Articolul 245
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(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. (1) .
Articolul 246
(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60
de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.
(2) În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60
de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data dobândirii personalităţii juridice.
CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară
Articolul 247
(1) 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) 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.
Articolul 248
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt
regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3) 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.
Articolul 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Articolul 250
Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
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e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Articolul 251
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin.
(1) lit. a) , nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris
de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul,
data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină
toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate
probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea
sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Articolul 252
(1) Angajatorul 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.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual
de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) , nu
a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
CAPITOLUL III: Răspunderea patrimonială
Articolul 253
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale,
să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau
moral 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.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele.
Articolul 254
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(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) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al
serviciului.
(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a
pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va
putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3) , nu poate fi mai
mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Articolul 255
(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se
stabileşte în raport cu măsura în care 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.
Articolul 256
(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în
natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit
valorii acestora de la data plăţii.
Articolul 257
(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale
care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună
cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.
Articolul 258
(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi
despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar
public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate
publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul
păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin
urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
Articolul 259
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un
termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se
poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
CAPITOLUL IV: Răspunderea contravenţională
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Articolul 260
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu
amendă de la 300 lei la 2. 000 lei;
b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) , cu amendă de la 300 lei la 1.
000 lei;
c) 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 uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract
individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) , cu amendă de 20. 000 lei pentru fiecare
persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200. 000 lei;
e1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor
contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în
ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20. 000 lei pentru fiecare persoană astfel
identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200. 000 lei;
e2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia
are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20. 000 lei pentru fiecare
persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200. 000 lei;
e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit
în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10. 000 lei pentru
fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200. 000 lei;
f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu
amendă de la 500 lei la 1. 000 lei;
g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5. 000 lei la 10.
000 lei;
h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5. 000 lei la 20. 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 la art. 53 alin. (1) , în cazul în care angajatorul îşi
întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1. 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;
o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu
amendă de la 5. 000 lei la 10. 000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi
valoarea cumulată de 100. 000 lei;
p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) , cu amendă de la 1. 500 lei la 2. 000 lei.
q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) , cu amendă de 10. 000 lei.
(11) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
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180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată potrivit alin. (1) lit. e) -e3) , inspectorul de
muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(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.
(4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) -e2) ,
inspectorul de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus
controlului, în condiţii/e stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi
aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale
reprezentative la nivel naţional.
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în
condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii
prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului
individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea
suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata
contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin
lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.
(6) Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor alin. (5) constituie infracţiune şi se
sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
CAPITOLUL V: Răspunderea penală
Articolul 261
[aborgat]
Articolul 262
[aborgat]
Articolul 263
[aborgat]
Articolul 264
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă
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) [abrogat]
Articolul 265
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(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) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România,
cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se
sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(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;
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 XII: Jurisdicţia muncii
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Articolul 266
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.
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Articolul 267
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.
Articolul 268
(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
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.
CAPITOLUL II: Competenţa materială şi teritorială
Articolul 269
(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite
potrivit legii.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a
cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul.
(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru
coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru
oricare dintre reclamanţi.
CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură
Articolul 270
Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.
Articolul 271
(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin
24 de ore înainte de termenul de judecată.
Articolul 272
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Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună
dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
Articolul 273
Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să
decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea
acesteia.
Articolul 274
Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.
Articolul 275
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 276
Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată
permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii.
Articolul 277
(1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin
reglementări interne ale angajatorului.
(2) Prezenta lege transpune prevederile art. 4 din Directiva Parlamentului European şi a
Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi
2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi
2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) , seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015, precum şi art. 16 lit. b) ,
art. 18 şi 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, şi art. 3, 4 şi 10
din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.
Articolul 278
(1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii
şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de
prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de
muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările
speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de
muncă respective.
Articolul 279
(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de
muncă.
(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările
ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la
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cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească
competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din
care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior
datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit
dispoziţiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în
mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predareprimire.
(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor
elibera până la data prevăzută la alin. (3) , în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(5) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu
modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Articolul 280
Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncă aflate pe rolul
tribunalelor se judecă în continuare potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării
instanţelor.
Articolul 281
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 martie 2003.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:
- Codul muncii al R. S. R. , Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140
din 1 decembrie 1972, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/1970 - Legea organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat,
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obştesc,
publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;
- Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;
- Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;
- Legea salarizării nr. 14/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din
9 februarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;
- Legea nr. 68/1993 privind garantarea în plată a salariului minim, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;
- Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 34 şi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998.
(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul
de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările
ulterioare.
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Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor Sándor''

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate
învățământ preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din
data de 17.04.2019
În temeiul drepturilor garantate de Constituția României, al art. 128 și art. 137-139 din Legea
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită
în continuare Legea nr. 62/2011, și al pct. 25 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind
sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,
A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate
Învățământ Preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract,
C.C.M.U.N.S.A.I.P., între:
1. Ministerul Educației Naționale;
2. Federațiile sindicale reprezentative din învățământ:
- Federația Sindicatelor Libere din Învățământ;
- Federația Sindicatelor din Educație "SPIRU HARET".
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1.
Părțile contractante recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea
C.C.M.U.N.S.A.I.P. și se obligă să respecte prevederile acestuia.
Art. 2.
(1) Termenul angajator desemnează:
♦ Ministerul Educației Naționale, reprezentat prin ministru;
♦ Inspectoratele școlare, reprezentate prin inspectori școlari generali;
♦ Unitățile de învățământ preuniversitar, reprezentate prin directori;
♦ Alte instituții și unități conexe învățământului preuniversitar, subordonate Ministerului
Educației Naționale sau inspectoratelor școlare, reprezentate prin directori.
(2) Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. k) din Legea nr. 62/2011,
desemnează:
♦ Unitățile de învățământ preuniversitar;
♦ Inspectoratele școlare, Ministerul Educației Naționale, alte instituții și unități conexe
învățământului preuniversitar, subordonate acestora.
(3) Termenul salariat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru și sub autoritatea
unuia dintre angajatorii prevăzuți la alin. (1), în schimbul unei remunerații denumite salariu,
în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată.
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Art. 3.
(1) C.C.M.U.N.S.A.I.P. are ca scop stabilirea, în condițiile legii, a drepturilor și obligațiilor
reciproce ale angajatorului și salariaților membri de sindicat, precum și condițiile specifice de
muncă și urmărește promovarea și garantarea unor relații de muncă echitabile, de natură să
asigure protecția socială a salariaților.
(2) În ceea ce privește condițiile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile și
obligațiile părților se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul
inspectoratelor școlare și al celorlalte unități și instituții prevăzute în Anexa nr. 3, avându-se
în vedere prevederile prezentului contract colectiv de muncă. Angajatorul are toate drepturile
și obligațiile care decurg din legislația în vigoare și din prezentul contract colectiv de muncă.
(3) Părțile contractante garantează aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P. pentru
membrii sindicatelor afiliate la federațiile sindicale semnatare ale acestuia.
Art. 4.
(1) Părțile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu
inițieze și să nu susțină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziții care ar conduce
la diminuarea drepturilor ce decurg din legislația specifică învățământului, în vigoare la data
înregistrării contractului, precum și din prezentul C.C.M.U.N.S.A.I.P., fără consultarea
federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
(2) Ministerul Educației Naționale se obligă să nu inițieze niciun act normativ și/sau act
administrativ cu caracter normativ care privește relațiile de muncă și sistemul național de
învățământ, fără discutarea acestora în cadrul comisiilor tehnice create la nivel de minister,
din care fac parte și reprezentanții federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract
colectiv, urmată de consultarea acestora în cadrul comisiei de dialog social de la nivelul
ministerului.
(3) Eventualele completări ale prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P. vor face obiectul unor noi
negocieri.
Art. 5.
(1) Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toți salariații din sectorul de
activitate învățământ preuniversitar, conform art. 133 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 62/2011.
(2) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul inspectoratelor școlare și al celorlalte
unități și instituții prevăzute în Anexa nr. 3 se face de către sindicatele împuternicite de
federațiile semnatare ale prezentului contract sau, conform legii, de către reprezentanții
salariaților, acolo unde nu există sindicate.
Art. 6.
(1) Drepturile salariaților prevăzute în prezentul contract colectiv nu pot să reprezinte cauza
reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislația în vigoare.
(2) În situațiile în care, în privința drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.S.A.I.P.,
intervin reglementări legale mai favorabile salariaților, acestea vor face parte, de drept, din
contract.
(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul,
clauza se interpretează în sensul favorabil salariaților.
Art. 7.
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(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate prin Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin orice
alte acte normative și/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie.
(2) Orice propunere de modificare a legislației în vigoare privind drepturile și obligațiile
personalului din învățământ nu poate fi făcută fără consultarea federațiilor sindicale semnatare
ale prezentului contract colectiv de muncă în cadrul comisiei de dialog social sau, după caz, în
cadrul comisiei paritare de la nivelul ministerului.
Art. 8.
(1) Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie - Ziua Învățătorului, organizând împreună, în
timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestor evenimente.
(2) În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute
în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.
(3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel puțin 30 de zile înainte de
evenimentul prevăzut la alin. (1), modul de desfășurare a manifestărilor ocazionate de acesta.
CAPITOLUL II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
contractului colectiv de muncă
Art. 9.
(1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de doi ani și intră în vigoare la
data înregistrării acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Dacă niciuna dintre părți nu are inițiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se
prelungește de drept, în condițiile legii.
Art. 10.
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării
lui, ori de câte ori convin toate părțile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 149 din
Legea dialogului social nr. 62/2011.
(2) Fiecare federație semnatară poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul
scris al celorlalte federații semnatare.
(3) Cererea de modificare se aduce la cunoștință Ministerului Educației Naționale, în scris, cu
cel puțin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii. În termen de 5 zile de
la primirea cererii federațiilor semnatare ale prezentului contract, Ministerul Educației
Naționale își exprimă acordul scris privind modificarea clauzelor contractului.
(4) În perioada de depunere a cererii de modificare și pe perioada negocierilor în vederea
modificării contractului, Ministerul Educației Naționale se obligă să nu inițieze și să nu emită
acte normative și/sau administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile
prezentului contract colectiv de muncă, precum și să nu efectueze concedieri colective sau
individuale din motive neimputabile salariaților. Federațiile semnatare ale prezentului contract
colectiv de muncă se obligă să nu declanșeze conflicte colective de muncă, conform Legii nr.
62/2011, republicată.
(5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adițional,
semnat de toate părțile care au încheiat prezentul contract. Actul adițional se transmite în scris
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Ministerului Muncii și Justiției Sociale și tuturor părților semnatare, producând efecte de la
data înregistrării la acest minister.
Art. 11.
Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voință al părților
sau în caz de forță majoră.
Art. 12.
Prezentul contract colectiv de muncă încetează:
- la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin la prelungirea
aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;
- prin acordul părților.
Art. 13.
(1) Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract
colectiv de muncă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, se
constituie comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educației Naționale, inspectorate
școlare, unități și instituții prevăzute în Anexa nr. 3 - care sunt împuternicite să interpreteze
prevederile contractelor colective de muncă, în funcție de condițiile concrete, la solicitarea
oricăreia dintre părți. În situația în care angajatorul nu procedează la constituirea comisiei
paritare în termenul de 30 de zile, inițiativa constituirii aparține organizației/organizațiilor
sindicale, angajatorul fiind obligat să dea curs solicitării acesteia/acestora în termen de 5 zile
de la înregistrare.
(2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părți și vor fi aduse la cunoștința
salariaților prin afișarea la sediul ministerului, inspectoratelor școlare, unităților/instituțiilor
prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract, după caz. Nerespectarea actelor administrative
emise în baza hotărârilor comisiei paritare atrage răspunderea disciplinară a
persoanei/persoanelor vinovate.
(3) Atribuțiile, componența, organizarea și funcționarea comisiilor paritare sunt stabilite prin
Regulamentul-cadru - anexă la prezentul contract colectiv de muncă, precum și prin
regulamentele comisiilor paritare - anexe la contractele colective de muncă încheiate la
nivelul inspectoratelor școlare, unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3. În situația în
care nu există contract colectiv de muncă la nivelul inspectoratului școlar/unității/instituției,
se aplică în mod corespunzător prevederile Regulamentului-cadru, anexă la prezentul
contract.
(4) În cazurile în care comisia paritară nu va soluționa problemele care apar în aplicarea
prezentului contract în termen de 15 zile de la data întrunirii, părțile contractului au dreptul de
a se adresa instanțelor judecătorești, în conformitate cu prevederile legale.
(5) Dreptul organizațiilor sindicale de a se adresa direct instanțelor de judecată este garantat,
prevederile alin. (4) neconstituind o procedură prealabilă.
Art. 14.
(1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părți.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage
răspunderea părților care se fac vinovate de aceasta.
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CAPITOLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă
Art. 15.
(1) Durata normală a timpului de muncă este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. La
opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcție de specificul
muncii prestate.
(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactică de predare-învățare-evaluare și de
instruire practică și de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În unitățile de învățământ, evidența activității desfășurate de cadrele didactice se ține prin
intermediul unei singure condici de prezență, pentru norma didactică de predare-învățareevaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă
prevăzută de art. 262 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr.
1/2011 se pot desfășura și în afara locului de muncă (biblioteci, centre de informare și
documentare, CCD, domiciliu etc.).
(4) În învățământul primar, orele de educație fizică, ce nu sunt predate de profesori cu studii
superioare de specialitate pot fi predate de învățătorul/institutorul/profesorul pentru
învățământ primar al clasei și sunt remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal calificat
sau necalificat, în funcție de condițiile de studii ale acestuia.
(5) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar și nedidactic este identic
cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit
legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fișa individuală a postului.

Art. 16.
(1) Normativele de încadrare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din învățământul
preuniversitar se stabilesc, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului
contract, de către Ministerul Educației Naționale, după consultarea obligatorie a federațiilor
sindicale semnatare.
(2) Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării activității, decât cu
acordul federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.
(3) Pe baza acestor normative, calculul numărului de posturi se stabilește pe unități/instituții
prevăzute în Anexa nr. 3, de către inspectoratele școlare, ca medie pe județ/municipiul
București, iar posturile se distribuie în funcție de volumul și de complexitatea activității
acestora, după consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale semnatare ale
prezentului contract colectiv de muncă.
Art. 17.
Părțile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă stabilesc în detaliu normativele
de încadrare pentru personalul din unitățile de învățământ special, în termen de 60 de zile de
la înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Art. 18.
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(1) În funcție de condiții, în unitățile și instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3, comisiile paritare
de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum și asupra
modalităților concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de începere și de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul
intern al fiecărei unități/instituții de învățământ prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract
colectiv de muncă.
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul
colectiv de muncă aplicabil.
(4) În situații temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariații au dreptul de a
beneficia de modificări ale programului de lucru stabilit. Prin documente justificative se
înțelege orice document emis de o autoritate publică sau de o persoană juridică de drept
privat, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, pe baza căruia se face dovada imposibilității
respectării, de către salariat, a programului de lucru al unității/instituției prevăzute în
Anexa nr. 3.
(5) Liderii organizațiilor sindicale din unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3, afiliate la
federațiile semnatare ale prezentului contract, nu efectuează activități de tipul serviciu pe
școală, serviciul la cantină și recensământul populației școlare, acestea fiind compensate cu
activități sindicale. Comisia paritară de la acest nivel stabilește pentru liderii organizațiilor
sindicale un program de lucru flexibil, astfel încât să li se permită și desfășurarea activității
sindicale.
(6) Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința salariaților programul de muncă și
modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afișare la loc vizibil la sediul său.

Art. 19.
Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile
salariaților angajați cu fracție de normă/post de a fi încadrați cu normă/post întreagă/întreg, în
cazul în care apare această oportunitate.
Art. 20.
(1) Salariații pot fi solicitați 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 depăși 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepție, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână,
care includ și orele suplimentare, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referință de patru luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamități naturale ori a altor cazuri de
forță majoră, salariații au obligația de a presta muncă suplimentară, la solicitarea
angajatorului.
(4) Orele suplimentare prestate în condițiile alin. (1) de către personalul din învățământul
preuniversitar se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice
după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber
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corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele
suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, în condițiile legii.
(5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăși 360 de ore anual.
În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar
acordul sindicatului afiliat uneia dintre federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract,
al cărui membru este salariatul.
Art. 21.
Personalul de conducere, de îndrumare și control beneficiază, în condițiile legii, de
prevederile art. 20 din prezentul contract.
Art. 22.
(1) Salariații care efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în condițiile
legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.
(2) Se consideră muncă desfășurată în timpul nopții munca prestată în intervalul cuprins între
orele 22,00-06,00.
(3) Salariații care urmează să desfășoare cel puțin 3 ore de muncă de noapte sunt supuși unui
examen medical gratuit înainte de începerea activității și, după aceea, periodic, conform
legislației în vigoare și regulamentului elaborat de Ministerul Educației Naționale cu
consultarea federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.
Ministerul Educației Naționale se obligă să elaboreze acest regulament în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă.
(4) Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare efectuării
examinărilor medicale prevăzute la alin. (3).
(5) Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca
având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.
Art. 23.
(1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20
minute, care se include în programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabilește prin regulamentul intern.
Art. 24.
(1) Salariații care renunță la concediul legal pentru creșterea 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 și vechimea în învățământ/în muncă.
(2) Concediul legal pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani
constituie vechime în învățământ/specialitate/în muncă, indiferent de perioada în care
salariatul s-a aflat în concediul respectiv.
Art. 25.
(1) Salariații care au în îngrijire copii bolnavi în vârsta 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 și
vechimea integrală în învățământ/muncă.

269

(2) Salariații care au în îngrijire copii cu dizabilități care au împlinit vârsta de 3 ani au dreptul
la un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, potrivit art. 31 din O.U.G. nr.
111/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) în continuarea concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 3 ani;
b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani.
Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani,
salariatului cadru didactic i se suspendă contractul individual de muncă în conformitate cu
dispozițiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările
ulterioare și i se rezervă postul/catedra pe durata suspendării.
(3) Salariații care beneficiază de concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului cu
afecțiuni grave până la împlinirea vârstei de 16 ani prevăzute de art. 26 alin. (11) din O.U.G.
nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de rezervarea
postului/catedrei, pe durata acestui concediu.
(4) Salariații care au în întreținere un copil cu dizabilitate (gravă sau accentuată) și care se
ocupă efectiv de îngrijirea acestuia beneficiază de program de lucru redus la 4 ore până la
împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum și de celelalte
drepturi prevăzute de art. 32 din Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Salariații încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial beneficiază de
vechimea în muncă/învățământ corespunzătoare unei norme întregi.

Art. 26.
(1) Angajatorii au obligația de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultații
prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata
normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o
pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale, suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului.
(3) Salariatele care beneficiază de dispozițiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au
efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit.
Art. 27.
(1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum și 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 detașate și, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu țin de persoana
salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepția situației în care
postul/catedra este unic(ă) la nivelul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3 - decât cu
acordul lor.
(2) La solicitarea comitetului de sănătate și securitate a muncii, angajatorul are obligația să
evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunță că este
însărcinată, precum și al salariatei care alăptează și să le informeze cu privire la acestea.
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(3) Salariatele menționate la alin. (1) beneficiază și de măsurile de protecție prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de
muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 28.
(1) Salariații au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore
consecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariații au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă
sâmbăta și duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă și
duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3,
se vor stabili condițiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În
condițiile legii, salariații aflați în această situație beneficiază de un spor la salariul de bază.
(4) Sunt zile nelucrătoare:
- zilele de repaus săptămânal;
- 1 și 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
- prima, a doua zi și a treia zi de Paști;
- 1 Mai;
- 1 Iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației;
- 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
- 1 Decembrie;
- 25 și 26 decembrie;
- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel
de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestor
culte.
(5) În cazul în care, din motive justificate, salariații prestează activitate în zile
nelucrătoare/zile de sărbătoare legală, aceștia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi
lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, acordate în următoarele 30 de zile.
(6) Personalul din învățământ care participă la organizarea și desfășurarea olimpiadelor și
concursurilor școlare, din calendarul Ministerului Educației Naționale, indiferent de
etapă/fază, derulate în zilele de repaos săptămânal/sărbătoare legală, beneficiază de 2 zile
libere plătite pentru fiecare zi lucrată. Procedura de acordare a acestor zile se stabilește de
către comisia paritară de la nivelul unității/instituției angajatoare a salariatului implicat în
aceste activități, prevăzute în Anexa nr. 3.
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(7) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare și a muncii în zile de repaus
săptămânal sau în zilele de sărbătoare legală de către personalul din sectorul bugetar se aplică
și personalului din învățământ, în măsura în care nu există prevederi speciale.
Art. 29.
(1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, concediul de odihnă se acordă în funcție de
vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabilește de către
consiliul de administrație al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3, împreună cu
reprezentantul organizației sindicale, afiliate la una dintre federațiile sindicale semnatare ale
prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcție de interesul
învățământului și al celui în cauză, în primele două luni ale anului școlar. La programarea
concediilor de odihnă ale salariaților, se va ține seama și de specificul activității celuilalt soț.
(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.
(4) Indemnizația de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele
compensatorii, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt
incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a
drepturilor salariale mai sus menționate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se
efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu și se acordă
salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
(5) Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se stabilește
în comisia paritară de la nivelul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3.
(6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu se includ în
durata concediului de odihnă anual.
(7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de
muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
(8) În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze
restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de
maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil
urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea
temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de
18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
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(10) Salariații care lucrează în condiții 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 condițiile legii.
(11) Personalul didactic care însoțește copiii în tabere sau la altfel de activități care se
organizează în perioada vacanțelor școlare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile
calendaristice.
Art. 30.
(1) Salariații au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau
în alte situații, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) nașterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de
puericultură (concediu paternal);
c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
d) decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau al
altor persoane aflate în întreținere - 5 zile lucrătoare;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reședinței - 5 zile lucrătoare;
f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare;
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
h) îngrijirea sănătății copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii),
respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii).
(2) În situațiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în
perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă și va continua după efectuarea
zilelor libere plătite.
(3) Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale
deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire
colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și
asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială
se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care
asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore.
(4) Ziua/zilele liberă/libere prevăzută/prevăzute la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia
dintre părinți/reprezentanți 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 puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o
declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu
a solicitat ziua/zilele lucrătoare liberă/libere și nici nu o/le va solicita. În situația producerii
unui eveniment medical neprevăzut părintele are obligația de a prezenta actele medicale
doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
(5) Personalul care asigură suplinirea salariaților prevăzuți la alin. (1) este remunerat
corespunzător.
(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului
pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură
dată, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, fără a putea desfășura
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în acest interval activități didactice retribuite în regim de plată cu ora. În funcție de opțiunea
cadrului didactic, cele 6 luni de concediu plătit se pot acorda într-un singur an școlar sau în
ani școlari diferiți, consecutiv sau fracționat.
(7) În situațiile în care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-învățare-evaluare
din motive de incapacitate temporară de muncă, orele respective sunt suplinite de alte cadre
didactice. Directorul unității de învățământ are obligația să emită decizii de încadrare în regim
de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare și să încheie cu acestea contracte
individuale de muncă în regim de plata cu ora, salarizarea realizându-se pentru întreaga
activitate suplinită.
Art. 31.
(1) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror
durată însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu
afectează vechimea în învățământ.
(2) Salariații care urmează, completează, își finalizează studiile, precum și cei care se prezintă
la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcții în învățământ au dreptul la concedii
fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate
depăși 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în
învățământ/în muncă.
(3) Salariații beneficiază și de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin
acordul părților.
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată
la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ/ inspectoratului
școlar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea
postului didactic/catedrei pe perioada respectivă.
(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime.
Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest
drept, poate beneficia de concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei
declarații pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la
momentul cererii.
Art. 32.
(1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl
are dreptul la un concediu de cel puțin o lună din perioada totală a concediului pentru
creșterea copilului, în conformitate cu dispozițiile art. 11 lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu
modificările și completările ulterioare. De acest drept beneficiază și mama, în situația în care
tatăl este beneficiarul concediului pentru creșterea copilului.
(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului,
celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului.
CAPITOLUL IV

Salarizarea și alte drepturi salariale

Art. 33.
(1) În scopul salarizării și acordării celorlalte drepturi bănești prevăzute de legislația în
vigoare și de prezentul contract colectiv de muncă, părțile contractante vor stabili fondurile și
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vor identifica sursele de finanțare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum și în
vederea modificării ulterioare a acesteia.
(2) Salarizarea personalului din învățământ se realizează în conformitate cu dispozițiile legale
în vigoare. Personalul din învățământ beneficiază de un salariu lunar care cuprinde salariul de
bază, indemnizații, sporuri, compensații, precum și celelalte elemente ale sistemului de
salarizare prevăzute de lege.
(3) Ministerul Educației Naționale se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru
salarizarea la timp a întregului personal din toate unitățile și instituțiile aflate în subordinea sa.
(4) Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare pot verifica, potrivit
competențelor, modul în care fiecare unitate/instituție prevăzută în Anexa nr. 3 a fundamentat
cheltuielile de personal cu ocazia elaborării proiectului de buget. În cazul în care se constată
erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificări, în condițiile
legii.
Art. 34.
(1) Personalul din învățământ beneficiază, conform prevederilor legale în vigoare, și de
următoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, pentru personalul didactic
care are domiciliul sau reședința în afara localității unde se află sediul unității/instituției
prevăzute în Anexa nr. 3;
b) o indemnizație de instalare;
c) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii
anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;
d) tichete de creșă;
e) indemnizație de hrană;
f) vouchere de vacanță.
(2) În fila de buget a fiecărei unități/instituții prevăzute în Anexa nr. 3 se vor evidenția sumele
necesare plății drepturilor bănești care se cuvin personalului acesteia. Unitățile/instituțiile
prevăzute în Anexa nr. 3 sunt obligate să calculeze și să transmită ordonatorilor principali de
credite și inspectoratelor școlare sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite
prin hotărâri judecătorești definitive, potrivit legii.
(3) Angajatorii care, din vina lor, nu acordă salariaților drepturile prevăzute la alin.
(1) și (2) pot fi sancționați disciplinar, conform legii.
Art. 35.
Personalul didactic auxiliar și nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă
profesională/grad profesional prin examen, conform legii.
Art. 36.
Părțile contractante convin ca personalul din învățământ să beneficieze, în condițiile legii, de
următoarele premii:
a) un premiu lunar din fondul de salarii, în condițiile legii, pe baza criteriilor stabilite de către
comisia paritară de la nivelul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3, criterii elaborate
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avându-se în vedere rezultatele în activitate, considerate ca valoroase pentru unitate/instituție;
criteriile vor fi aduse la cunoștința salariaților prin afișare la sediul unității/instituției
respective; fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în
lunile următoare, în cadrul aceluiași an calendaristic și în același scop;
b) o DIPLOMĂ DE FIDELITATE, pentru întreaga activitate desfășurată în învățământ, cu
mențiuni personalizate, înmânată salariaților care se pensionează în prezența colectivului din
unitate/instituție;
c) premiile prevăzute de art. 265 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 37.
(1) Drepturile bănești cuvenite salariaților se plătesc lunar, până la data de 14 a lunii în curs,
pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligații ale unităților/instituțiilor prevăzute în
Anexa nr. 3 la prezentul contract.
(2) Salariul este confidențial, unitatea/instituția având obligația de a lua măsurile necesare
pentru asigurarea confidențialității.
(3) În vederea executării obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), unitatea/instituția va înmâna
lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite și
modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată.
(4) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plății drepturilor bănești cu mai mult de 3
zile lucrătoare, precum și cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri
judecătorești definitive răspund disciplinar potrivit legislației în vigoare.
(5) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, unitățile administrației publice
locale și unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3, în condițiile legii, depun toate
diligențele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care se
derulează execuția bugetară pentru unitățile/instituțiile subordonate, potrivit competențelor
legale.
Art. 38.
Neacordarea, cu vinovăție, de către conducătorii unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr.
3 a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de muncă reprezintă abatere
disciplinară.
CAPITOLUL V Sănătatea și securitatea în muncă
Art. 39.
(1) Părțile se obligă ca, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să
realizeze un program concret de măsuri pentru aplicarea riguroasă a sistemului
instituționalizat prin legislația în vigoare, în scopul ameliorării permanente a condițiilor de
muncă.
(2) Părțile sunt de acord că nicio măsură de protecție a muncii nu este eficientă dacă nu este
cunoscută, însușită și aplicată în mod conștient de către salariați.
(3) În cadrul responsabilităților care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securității și
sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/instituțiile prevăzute în
Anexa nr. 3 au obligația să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securității și protecția
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sănătății lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea lucrătorilor și
asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.
(4) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul
organizatoric pentru instruirea, testarea și perfecționarea profesională a salariaților cu privire
la normele de sănătate și securitate în muncă.
(5) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta
va fi instruit și testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă
și la normele privind sănătatea și securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască și să
le respecte în procesul muncii.
(6) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi
norme de sănătate și securitate în muncă, salariații vor fi instruiți în conformitate cu noile
norme.

Art. 40.
(1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă cu condiții normale, deosebite și
speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Locurile de muncă cu condiții deosebite sunt stabilite în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a
locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Locurile de muncă cu condiții speciale sunt stabilite în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de
muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Art. 41.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în anexa nr. 3 împreună cu organizațiile sindicale afiliate la
federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor nominaliza locurile de muncă, în
vederea încadrării acestora în locuri de muncă cu condiții deosebite sau speciale, în condițiile
legii.
(2) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 împreună cu organizațiile sindicale afiliate la
federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor evalua, în condițiile legii, locurile
de muncă nominalizate la alin. (1).
(3) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 au obligația de a depune la casa teritorială de
pensii avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedește încadrarea locurilor de
muncă în condiții deosebite și lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste
locuri de muncă. Costul activității legate de obținerea avizului inspectoratului teritorial de
muncă se suportă de către angajator.
(4) Nominalizarea salariaților care își desfășoară activitatea în locuri de muncă în condiții
deosebite se face de către unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr. 3 împreună cu
organizațiile sindicale afiliate la federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
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(5) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 sunt obligate să supună controlului medical
periodic persoanele care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, asigurând fondurile
necesare pentru efectuarea acestuia.
(6) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se realizează cu îndeplinirea
tuturor criteriilor menționate în Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, cu modificările
ulterioare.
Art. 42.
Pentru prestarea activității în locuri de muncă cu condiții grele, periculoase, nocive, penibile
sau altele asemenea, salariații beneficiază, după caz, în condițiile legii, de: sporuri la salariul
de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentație specifică, concedii suplimentare,
reducerea vârstei de pensionare, echipamente și materiale de protecție gratuite.
Art. 43.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de
protecție, instruirea și testarea salariaților cu privire la normele de sănătate și securitate a
muncii. În acest scop, conducerile unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 vor prevedea
în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziționarea echipamentelor de protecție și
vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.
(2) La cererea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract,
unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor face dovada solicitării sumelor necesare
pentru achiziționarea echipamentelor de protecție, în cadrul comisiei paritare.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o
anumită vestimentație specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă de
către angajator.
(4) Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la sănătatea și securitatea în muncă atrage
răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit
legii. Nerespectarea obligațiilor ce revin angajatorilor privind protecția muncii constituie
contravenție sau infracțiune, după caz, în condițiile legii.
Art. 44.
(1) La nivelul fiecărei unități/instituții prevăzute în Anexa nr. 3 se constituie comitetul de
securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților în elaborarea și
aplicarea deciziilor în domeniul sănătății și securității în muncă. Modalitatea de constituire a
acestuia și timpul de muncă afectat activității în comitetele de securitate și sănătate în muncă considerat timp efectiv lucrat - vor fi prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la
nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract.
(2) Prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în
Anexa nr. 3 se vor prevedea măsuri concrete în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006.
Timpul aferent acestor activități, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzător.
(3) Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății muncii se realizează de angajator
periodic, prin modalități specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de
securitate și sănătate în muncă și reprezentanții organizațiilor sindicale sau ai salariaților,
acolo unde nu există sindicate.
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(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajați, pentru cei care își schimbă locul sau felul
muncii, pentru cei care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum și în
situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.
(5) Organizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă este cuprinsă în
regulamentul intern și se aduce la cunoștința salariaților prin comunicare și instruire directă de
către angajator, precum și prin afișare la sediul unității/instituției.
(6) Unitatea/instituția are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă
și boli profesionale.
Art. 45.
(1) În vederea menținerii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de
muncă, părțile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde
minime:
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
- asigurarea condițiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic
prevăzuți de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparații - în spațiile în
care se desfășoară procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
- dotarea treptată a spațiilor de învățământ cu mijloace moderne de predare: calculator,
videoproiector, aparatură audio-video, table și mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.;
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfășurării în bune
condiții a procesului instructiv- educativ;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine,
vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către
unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 și organizațiile sindicale afiliate la federațiile
semnatare ale prezentului contract, împreună cu autoritățile administrației publice locale.
Art. 46.
La începutul fiecărui an școlar, inspectoratele școlare prezintă, în condițiile legii, în cadrul
comisiei paritare, raportul privind starea învățământului preuniversitar.
Art. 47.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor organiza la încadrarea în muncă și ori de
câte ori este nevoie examinarea medicală a salariaților, în scopul de a constata dacă aceștia
sunt apți pentru prestarea activității. Examinarea medicală este gratuită pentru salariați,
unitățile/instituțiile asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului
medical.
(2) Pentru salariații din unitățile și instituțiile finanțate prin bugetul Ministerului Educației
Naționale, angajatorul va asigura fondurile necesare pentru efectuarea examinărilor medicale
obligatorii.
(3) Examinarea medicală are ca scop și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile
examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă.
279

(4) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 sunt obligate să asigure fondurile și
condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea
sănătății salariaților, aceștia nefiind implicați în niciun fel în costurile aferente acestor servicii.
(5) Personalul din învățământ beneficiază în mod gratuit de asistență medicală în cabinetele
medicale și psihologice școlare, precum și în policlinici și unități spitalicești stabilite prin
protocol încheiat, cu consultarea federațiilor sindicale semnatare, între Ministerul Educației
Naționale și Ministerul Sănătății, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului
contract. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în
policlinicile și unitățile spitalicești menționate în Protocol. Personalul din învățământ
beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicină a
muncii, sumele necesare fiind asigurate, în condițiile legii, de către angajator.
(6) Personalul din învățământ beneficiază gratuit de vaccinare împotriva bolilor infectocontagioase, în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportată, în condițiile legii,
din bugetul angajatorului.
Art. 48.
În vederea asigurării sumelor necesare efectuării examinărilor medicale periodice, inclusiv a
examinării medicale a salariaților care desfășoară cel puțin 3 ore de muncă de noapte, în
proiectul de buget al fiecărei unități/instituții prevăzute în Anexa nr. 3, la finanțarea
complementară, se vor prevedea sumele pentru aceste examinări, în conformitate și cu
dispozițiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 49.
Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 au obligația să asigure accesul salariaților la
serviciul medical de medicină a muncii, prin încheierea de contracte cu cabinete specializate
de medicină a muncii, în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor
acestora.
Art. 50.
Ministerul Educației Naționale se obligă ca, împreună cu Ministerul Sănătății, să stabilească
incompatibilitățile de ordin medical cu funcția didactică și să elaboreze nomenclatorul bolilor
profesionale pentru personalul din învățământ, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentului contract.
Art. 51.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor încadra sau menține în funcție/pe post
persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru
îndeplinirea obligațiilor de serviciu.
(2) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 asigură, cu prioritate, trecerea salariaților
care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, pe posturi vacante și, după caz,
reconversia profesională a acestora, în condițiile legii.
(3) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau
accidente de muncă se suportă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 52.
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(1) Personalului din învățământ care își desfășoară activitatea în altă localitate decât
localitatea de domiciliu/reședință i se decontează cheltuielile de navetă la și de la locul de
muncă, de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea consiliului de
administrație al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3.
(2) În cazul în care nu există mijloace de transport în comun pentru localitățile prevăzute la
alin. (1), transportul salariaților se poate asigura cu microbuzele care realizează transportul
elevilor, pe rutele de transport ale elevilor.
(3) Cadrele didactice de sprijin și itinerante care își desfășoară activitatea la una sau mai multe
unități de învățământ sau la domiciliul/reședința elevilor, indiferent de regimul de mediu,
beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, în măsura în care își desfășoară activitatea
în altă localitate decât cea de domiciliu/reședință.
Art. 53.
(1) Personalul din învățământ beneficiază de o compensație de la bugetul asigurărilor sociale
de 50% din valoarea cazării, a mesei și a tratamentului, în bazele de odihnă și tratament,
precum și în alte spații contractate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. În acest sens,
Ministerul Educației Naționale va sprijini demersurile federațiilor sindicale semnatare ale
prezentului contract, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de bilete de odihnă și
tratament pentru salariații din învățământ, în perioada vacanțelor școlare.
(2) Copiii întregului personal din învățământul preuniversitar sau pensionat sunt scutiți de
plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior, de plata taxelor
percepute pentru eliberarea unor acte și documente școlare, precum și de plata sumelor ce sunt
solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/școlii. Beneficiază de acest drept și
copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ.
(3) Copiii personalului din învățământul preuniversitar sau pensionat (părinte, întreținător
legal) au prioritate și beneficiază de gratuitate în internate și cămine studențești. În acest scop,
unitățile de învățământ preuniversitar asigură cazarea în internate și fac demersurile necesare
către consiliile locale/județene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educației Naționale
alocă pentru studenți sumele necesare, instituțiile de învățământ superior asigurând cazarea
gratuită în cămine studențești.
(4) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unitățile de învățământ/instituțiile de
învățământ superior au obligația ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului
școlar/universitar, să transmită, după caz, consiliilor locale/județene/Ministerului Educației
Naționale tabelele cu numărul elevilor/studenților care urmează cursurile unității/instituției de
învățământ superior și care beneficiază de gratuitate la cazare.
(5) Întregul personal din învățământ este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru
eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obținere a gradelor didactice și a altor
documente personale.
CAPITOLUL VI Contractul individual de muncă
Art. 54.
În vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților, angajarea se face
prin încheierea contractului individual de muncă.
281

Art. 55.
Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condițiilor stabilite de lege, cu
respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului și numai pe criteriul aptitudinilor și
competenței profesionale.

Art. 56.
(1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puțin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la
prezentul contract, în condițiile legii.
(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte (angajator și salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activității, să
înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(3) Anterior începerii activității, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual
de muncă în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului
teritorial de muncă.
(4) Fișa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice
modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezența liderului de sindicat,
la solicitarea membrului de sindicat.
Art. 57.
(1) În învățământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, contractele
individuale de muncă se încheie între instituția/unitatea de învățământ reprezentată de director
și salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general. Pentru
personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, contractul individual de muncă se încheie
între instituția/unitatea de învățământ reprezentată de director și salariat.
(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija și pe cheltuiala angajatorului.
(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizația sindicală din care face parte acesta, afiliată
la una dintre federațiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistență la
încheierea/modificarea contractului individual de muncă.
Art. 58.
(1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.
(2) În situațiile și condițiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia
și pe perioadă determinată.
(3) Personalul din învățământ poate încheia contract de muncă cu timp parțial, în condițiile
legii și ale prezentului contract colectiv de muncă.
(4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenți ai învățământului superior cu alte
specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de muncă
pe perioadă determinată, respectiv 01 septembrie- 31 august a fiecărui an școlar sau până la
încadrarea unui cadru didactic calificat.
(5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenți ai învățământului mediu cu alte
specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă pe
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perioadă determinată, respectiv septembrie-iunie, corespunzător structurii anului școlar, sau
până la venirea unui cadru didactic calificat.

Art. 59.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să aducă la cunoștința salariaților și
organizațiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract, în termen
legal, posturile disponibile, precum și condițiile de ocupare a acestora.
(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, unitatea/instituția
prevăzută în Anexa nr. 3 are obligația, sub sancțiunea 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 intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(3) Modalitatea concretă de îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin
contractele colective încheiate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ prevăzute în
Anexa nr. 3.
(4) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art.
17 alin. (3) din Codul muncii.
Art. 60.
(1) Mișcarea personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Metodologiei aprobate
prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice.
(2) Ministerul Educației Naționale se obligă să elaboreze, până la data de 15 noiembrie a
fiecărui an calendaristic, Metodologia-cadru privind mișcarea personalului didactic și
calendarul desfășurării acesteia, tematica și condițiile de participare la concurs.
Art. 61.
În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat și o persoană din afara
unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3 obțin aceleași rezultate, salariatul va avea prioritate
la ocuparea postului.
Art. 62.
(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaților din sistemul național de
învățământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă
nedeterminată/a contractului de management, se stabilește o perioadă de probă, după cum
urmează:
- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare și control.
(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaților din sistemul național de
învățământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă
determinată, se stabilește o perioadă de probă, după cum urmează:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
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b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 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 salariații beneficiază de toate drepturile și au toate obligațiile
prevăzute de legislația muncii, prezentul contract colectiv de muncă, regulamentul intern și
contractul individual de muncă.
(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învățământ.
Art. 63.
Desfășurarea activității didactice în regim de cumul și plata cu ora se face potrivit dispozițiilor
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea
personalului didactic în regim de plata cu ora sau prin cumul se face prin încheierea unui
contract individual de muncă pe durată determinată, între instituția/unitatea de învățământ
prevăzută în Anexa nr. 3, reprezentată prin director, și salariat. Remunerarea activității astfel
desfășurate se face conform prevederilor legale în vigoare și prezentului contract colectiv de
muncă.
Art. 64.
Drepturile și obligațiile angajatorilor și salariaților sunt stabilite, în condițiile legii, prin
prezentul contract, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul
unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 și prin contractele individuale de muncă.
Art. 65.
Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacție prin care
se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor
drepturi este lovită de nulitate.
Art. 66.
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.
(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 excepțional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile
și în condițiile 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) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și 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 adițional la acesta.
(6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, gradațiile
și celelalte date prevăzute în actele normative și/sau administrative cu caracter normativ sunt
operate de drept, imediat și cu exactitate, prin decizie individuală emisă de angajator, fără a fi
necesară o cerere a salariatului în acest sens.
(7) În situația în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părților, actul
adițional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de voință al
părților.
(8) În situația excepțională în care contractul individual de muncă este modificat unilateral de
către angajator, actul adițional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data
încunoștințării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică.
Art. 67.
(1) Detașarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control se face în
conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control, precum și
delegarea și detașarea personalului didactic auxiliar și nedidactic se fac în condițiile și cu
acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.
(3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile prevăzute în Anexa nr. 3, încadrat pe
post întreg sau pe fracție de post poate fi transferat, în condițiile legii, la cerere sau în interesul
învățământului, de la o unitate de învățământ la alta, pe post întreg sau pe fracție de post.
Art. 68.
(1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de Codul
muncii, de legislația specială, precum și de prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de
către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe și alte drepturi și obligații ale părților, stabilite
conform prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective încheiate la nivelul
unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 și contractelor individuale de muncă, conform
prevederilor legale în vigoare.
(4) În situația 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/instituția prevăzută în
Anexa nr. 3 nu poate opera nicio modificare a contractului individual de muncă, decât cu
acordul salariatului.
Art. 69.
(1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul III, cu drept
de a presta activitate în învățământ maxim jumătate de normă i se încheie act adițional la
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contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea timpului de muncă pe perioada
invalidității.
(2) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul II, respectiv
gradul I, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidității. Contractul său de
muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia
prin care constată redobândirea capacității de muncă și, deci, încetarea calității de pensionar.
Rezervarea catedrei/postului didactic încetează și de la data emiterii, de către medicul expert
al asigurărilor sociale, a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacității de
muncă.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător personalului didactic auxiliar și
personalului nedidactic, aceștia urmând a fi reintegrați pe funcția/postul deținute la data
pierderii capacității de muncă sau, în caz contrar, pe un post corespunzător studiilor și
aptitudinilor profesionale ale acestora.
Art. 70.
(1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului, salariații beneficiază de o
indemnizație plătită din fondul de salarii de cel puțin 75% din salariul de bază al locului de
muncă ocupat/funcției îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile și indemnizațiile care se
includ în salariul de bază.
(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția
angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.
(3) În situația în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parțial sau total,
condițiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaților
salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
Art. 71.
(1) Contractul individual de muncă poate înceta:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, potrivit legii.
(2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situațiile prevăzute de art. 56 din
Codul muncii.
Art. 72.
(1) Este interzisă concedierea salariaților:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională,
rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau
responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.
(2) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;
b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;
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c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de
acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creșterea 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/cu dizabilități în vârstă de până la 7
ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei
de 18 ani;
g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în
care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri
disciplinare repetate săvârșite de către acel salariat;
i) pe durata efectuării concediului de odihnă;
j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic.
Art. 73.
(1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din inițiativa angajatorului în cazurile
în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost prevăzute asemenea interdicții.
(2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaților este
determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăților
economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității. Desființarea trebuie să
fie efectivă, cu o cauză reală și serioasă.
(3) Desfășurarea activității sindicale, precum și apartenența la un sindicat nu pot constitui
motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.
Art. 74.
(1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu țin de persoana
salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenția de concediere organizației sindicale din
care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei de încetare.
(2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică și/sau psihică, constatată prin
decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensație,
conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condițiile art. 64 din
Codul muncii.
(3) Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active
de combatere a șomajului și de plăți compensatorii, conform legii.
(4) În situația în care salariatul își pierde aptitudinile profesionale din motive medicale,
angajatorul îi va asigura în limita posibilităților un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu
dispune de astfel de posibilități, precum și în cazul salariaților concediați pentru motive care
nu țin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenția locală de ocupare a forței de
muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după
caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(5) În vederea acordării plăților compensatorii prevăzute la alin. (2) și alin. (3), Ministerul
Educației Naționale se obligă ca, până la data de 31 martie 2020, să facă demersuri în vederea
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elaborării unui proiect de lege, cu consultarea federațiilor sindicale semnatare ale prezentului
contract.
Art. 75.
(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea
procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală
și/sau practică, se face de către o comisie numită de unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr.
3. Din comisie va face parte și un reprezentant al organizației sindicale afiliate la una dintre
federațiile semnatare ale prezentului contract, desemnat de aceasta, al cărei membru este
salariatul în cauză.
(3) Comisia va convoca salariatul și îi va comunica acestuia în scris, cu cel puțin 15 zile
înainte:
a) data, ora exactă și locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfășura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitățile prevăzute în fișa 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
și
concluziile
comisiei
de
evaluare
corespunderea/necorespunderea profesională se consemnează într-un proces-verbal.

privind

(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. Contestația se adresează consiliului de administrație al unității/instituției
prevăzute în Anexa nr. 3 și se soluționează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(8) Dacă salariatul nu a formulat contestația în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, după
formularea contestației și reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menținută,
conducătorul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3, după îndeplinirea obligațiilor
prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite și comunică decizia de desfacere a contractului
individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia se
motivează în fapt și în drept, cu menționarea rezultatelor evaluării, a termenului legal în care
poate fi contestată, prevăzut de art. 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011 și a instanței
la care poate fi contestată. Decizia se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile de la
data emiterii și produce efecte de la comunicare.
Art. 76.
(1) Salariatele/salariații care au beneficiat de concediu de maternitate și/sau concediu pentru
creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului
cu handicap, sau după caz, de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la
împlinirea vârstei de 7 ani nu pot fi concediate/concediați pe motivul prevăzut de art. 61 lit.
d) din Codul muncii, pe o perioadă de minim 6 luni de la reluarea activității, considerată
perioadă de readaptare.
(2) Durata exactă a perioadei de readaptare va fi stabilită prin contractele colective de muncă
încheiate la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3.
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Art. 77.
(1) În toate situațiile 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, salariații au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al
programului de lucru zilnic, pentru a-și căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze
salariul și celelalte drepturi care i se cuvin.
Art. 78.
(1) În cazul concedierilor pentru motive care nu țin de persoana salariatului, la aplicarea
efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desființate,
măsurile vor afecta în ordine:
a) contractele individuale de muncă ale salariaților care solicită plecarea din unitate/instituție;
b) contractele individuale de muncă ale salariaților care cumulează două sau mai multe
funcții, precum și ale celor care cumulează pensia cu salariul;
c) contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condițiile legale de pensionare,
în anul școlar respectiv.
(2) În cazul în care, la nivelul unității/instituției, există mai multe posturi de aceeași natură și
unul sau mai multe dintre acestea vor fi desființate, se va proceda la o evaluare obiectivă a
performanțelor profesionale ale persoanelor care le ocupă.
(3) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele
criterii:
a) dacă măsura afectează doi soți care lucrează în aceeași unitate/instituție, 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 desființare;
b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;
c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbații văduvi
sau divorțați care au în întreținere copii, unicii întreținători de familie, precum și salariații 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
perfecționare profesională și a încheiat cu unitatea/instituția un act adițional la contractul
individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea acesteia o anumită
perioadă de timp, unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr. 3 nu-i va pretinde acestuia
despăgubiri și nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa
profesională, proporțional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în
actul adițional.
(5) Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul
unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3.
Art. 79.
(1) Unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr. 3, care își extinde sau își reia activitatea într-o
perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile
salariaților, are obligația de a încunoștința în scris organizațiile sindicale afiliate la federațiile
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă despre aceasta și de a face publică
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măsura, prin publicare în presă și la sediul unității/instituției. De asemenea, unitatea/instituția
are obligația de a transmite salariaților care au fost concediați o comunicare scrisă în acest
sens și de a-i reangaja pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, în aceleași
condiții existente anterior concedierii, fără concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc
condițiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.
(2) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
comunicării prevăzute la alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la
locul de muncă oferit.
(3) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (1) nu își
manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă
oferit, unitatea/instituția poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
(4) Unitatea/instituția este obligată să încunoștințeze în scris personalul didactic care a fost
transferat în etapa de restrângere de activitate, în situația în care, la data începerii anului
școlar, se constată că postul/catedra a fost reînființat(ă) ori s-a reînființat cel puțin jumătate de
normă din catedra respectivă. Directorul unității/instituției are obligația să comunice în scris
cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior. Posturile/catedrele
eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul
preuniversitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 80.
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare
și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar potrivit dispozițiilor art. 280282 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.
(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispozițiilor art. 247-252 din Codul
muncii.
(3) Condițiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplinară prealabilă și etapele care
trebuie parcurse se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul
unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3, cu respectarea dreptului salariatului de a fi
informat cu privire la fapta care i se impută și actele cercetării, precum și a dreptului de a se
apăra.
Art. 81.
(1) Salariații au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituția despre această
situație, fără a fi obligați să-și motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de
la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariații cu funcții de
execuție și respectiv 20 de zile calendaristice, pentru salariații cu funcții de conducere.
(2) În cazul în care unitatea/instituția 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/instituția nu își
îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă și contractul colectiv de
muncă.
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CAPITOLUL VII Formarea profesională
Art. 82.
(1) Părțile înțeleg:
a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobândește 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, dobândește noi competențe cognitive și funcționale
(deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesională - instituții de dialog social de utilitate
publică, cu personalitate juridică, ce dezvoltă, actualizează și validează calificările din
sectoarele respective de activitate.
(2) Părțile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către Autoritatea Națională
pentru Calificări pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaționale, bazat pe competențe
și a calificărilor care vor fi validate și introduse în Registrul național al calificărilor. Sistemul
va fi utilizat la evaluarea și certificarea calificării salariaților.
(3) Formarea profesională a salariaților se organizează pentru ocupații, meserii, specialități și
profesii cuprinse în "Clasificarea Ocupațiilor din România" (COR), pe baza "standardelor
ocupaționale" și a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.
(4) Părțile convin să acorde întregul sprijin Comitetului sectorial pentru educație si formare
profesională, cercetare- proiectare, sport, precum și Direcției Formare Continuă a Personalului
din Învățământul Preuniversitar (DFCPIP).
(5) Părțile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activității comitetului
sectorial și DFCPIP, precum și pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul
sectorului învățământ preuniversitar, a unor activități proprii de formare profesională, inclusiv
prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
Art. 83.
(1) Ministerul Educației Naționale și unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să
asigure salariaților accesul periodic la formarea profesională.
(2) Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de
formare profesională din țară și din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
c) stagii de practică și de specializare în țară și în străinătate;
d) formare individualizată;
e) stagii de perfecționare organizate de organizațiile sindicale reprezentative;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.
(3) Perfecționarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum și a personalului de
conducere, de îndrumare și de control se face potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
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(4) Formarea profesională cuprinde și teme din domeniul relațiilor de muncă convenite de
unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 și organizațiile sindicale afiliate la federațiile
semnatare ale prezentului contract.
Art. 84.
(1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să elaboreze anual planuri de
formare profesională pentru toate categoriile de salariați, după consultarea organizațiilor
sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract sau, după caz, a
reprezentanților salariaților.
(2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractele colective de muncă
încheiate la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3.
(3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoștința salariaților în termen de 15
zile de la adoptarea lor, prin afișare la sediul tuturor unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa
nr. 3.
Art. 85.
(1) Finanțarea activităților de formare continuă se suportă de către Ministerul Educației
Naționale, prin alocarea din timp a sumelor necesare.
(2) Ministerul Educației Naționale asigură și sumele percepute de instituțiile de învățământ
superior pentru instrumentarea dosarelor în vederea acordării gradelor didactice. Persoanele
care au achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul școlar la care s-au
înscris solicitarea de decontare, însoțită 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 obținut la data
începerii anului școlar, unitățile de învățământ și instituțiile de învățământ superior sunt
obligate să elibereze adeverințe care să ateste obținerea gradului didactic, în termen de 30 de
zile de la promovarea probelor.
(4) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare și casele corpului didactic sau
prin departamentele de specialitate, va desfășura programe de formare și conversie
profesională pentru personalul din învățământul preuniversitar. Aceste programe vor fi
elaborate în colaborare cu organizațiile sindicale afiliate la federațiile semnatare ale
prezentului contract.
Art. 86.
(1) Unitatea/instituția va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaților la
cursurile și stagiile de formare profesională inițiate de către aceasta.
(2) Unitatea/instituția va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului
nedidactic la instruirea periodică în vederea însușirii noțiunilor 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 și nedidactic, unitatea/instituția va prevedea în bugetul propriu aceste
cheltuieli.
(4) Finanțarea formării profesionale a salariaților din unitățile de învățământ preuniversitar se
va completa cu sume alocate de la bugetele locale și/sau din venituri proprii ale
unităților/instituțiilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de salariați, pentru
care unitatea/instituția suportă o parte din cost.
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(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 terț, unitatea/instituția va analiza
cererea împreună cu organizația sindicală afiliată la una dintre federațiile semnatare ale
prezentului contract, al cărui membru este salariatul, pentru a stabili dacă și în ce măsură va
suporta contravaloarea cursului.
Art. 87.
(1) Salariații care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun
scoaterea parțială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art.
197 din Codul muncii și au obligațiile 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 salariații participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea
parțială/totală din activitate constituie vechime în muncă/în învățământ/la catedră.
Art. 88.
(1) Salariații beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154-158 din
Codul muncii.
(2) În cazul în care unitatea/instituția nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesională în condițiile 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 indemnizație de concediu
calculată ca și în cazul concediului de odihnă.
(3) Constituie vechime în muncă/învățământ și perioadele în care personalul din învățământ sa aflat în concediu fără plată pentru formare profesională solicitat în condițiile art. 155156 din Codul muncii.
Art. 89.
Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să consulte organizațiile sindicale
afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract, anterior încheierii contractelor de
adaptare profesională.
Art. 90.
În cazul în care personalul didactic are două specialități principale sau o specialitate principală
și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I pot fi obținute la una
dintre cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitățile înscrise pe
diplome. Aceste prevederi se aplică personalului didactic calificat, indiferent de modul de
constituire a catedrei.

Art. 91.
(1) Reconversia profesională a personalului din învățământ se realizează prin instituțiile de
învățământ superior, casele corpului didactic, federațiile sindicale semnatare ale prezentului
contract și organizațiile sindicale afiliate acestora sau orice altă persoană juridică acreditate
sau autorizate ca furnizori de formare profesională.
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(2) Natura cursurilor și modul de organizare și de recrutare a candidaților vor fi stabilite în
comisiile paritare de la nivelul ministerului și al unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr.
3, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractelor colective de muncă.
CAPITOLUL VIII Alte prevederi în legătură cu drepturile și obligațiile părților
Art. 92.
(1) Ministerul Educației Naționale se obligă să invite delegații desemnați de federațiile
sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă să participe la discutarea
problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică
și unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3, care au obligația de a invita la ședințele
consiliului de administrație reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor
semnatare. Acești reprezentanți sunt desemnați de organizațiile sindicale afiliate, în baza
împuternicirilor acordate acestora de federațiile semnatare ale prezentului contract.
(2) Înștiințarea organizațiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei
paritare și consiliilor de administrație se face cu cel puțin 72 de ore înaintea ședinței,
comunicându-se ordinea de zi și documentele ce vor fi discutate.
(3) Procesul-verbal încheiat cu ocazia ședințelor prevăzute la alin. (1) va consemna și
punctele de vedere ale reprezentanților organizațiilor sindicale și va purta, în mod obligatoriu,
semnătura acestora. Hotărârile organismelor menționate la alin. (2) și copiile proceselorverbale ale ședințelor acestora vor fi comunicate organizațiilor sindicale în termen de 2 zile
lucrătoare de la data desfășurării ședinței.
Art. 93.
Pentru fundamentarea acțiunilor prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 62/2011,
Ministerul Educației Naționale și unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor pune la
dispoziția organizațiilor sindicale semnatare ale contractelor colective de muncă informațiile
și documentele necesare ori le vor asigura accesul la acestea, reprezentanții organizațiilor
sindicale având obligația de a păstra confidențialitatea datelor transmise cu acest caracter.
Art. 94.
(1) Pentru participarea la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de
învățământ, sunt degrevate la nivel național cadre didactice, în echivalentul a maximum 120
de norme/posturi didactice, la propunerea federațiilor sindicale semnatare ale prezentului
contract.
(2) Desemnarea cadrelor didactice prevăzute la alin. (1) se face de către federațiile sindicale
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, iar listele cuprinzând persoanele
degrevate sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
Art. 95.
(1) Unitatea/instituția se obligă să asigure derularea în condiții normale a procesului de
învățământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată sau trimis la cursuri de
formare și perfecționare profesională/sindicală stagii de pregătire profesională/sindicală - în
țară sau în străinătate -, schimburi de experiență, precum și alte acțiuni profesionale/sindicale
și să le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru
activitatea suplimentară efectuată.
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(2) Membrii de sindicat, inclusiv cei aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale
care lucrează nemijlocit în unitățile și instituțiile de învățământ au dreptul la zile libere
plătite/an școlar, pe bază de învoire colegială, în vederea participării la acțiuni și activități
sindicale, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi
remunerat. Numărul de zile libere de care beneficiază aceștia se stabilește prin contractul
colectiv de muncă încheiat la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3.
Art. 96.
(1) Inspectoratele școlare, unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 în care își desfășoară
activitatea organizații sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract sunt
obligate să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spații cu dotările existente, corespunzătoare
funcționării acestora.
(2) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile/instituțiile prevăzute în
Anexa nr. 3 recunosc și asigură dreptul de folosință gratuită al organizațiilor sindicale
semnatare ale contractelor colective de muncă a spațiilor în care se află sediile acestora,
menționate în sentințele judecătorești rămase definitive/statutele acestora, pe toată perioada
existenței organizației sindicale.
(3) Baza materială cu destinație cultural-sportivă, aflată în proprietatea sau în folosința
unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 , în proprietatea sau folosința organizațiilor
sindicale, va putea fi folosită, cu titlu gratuit, pentru acțiuni organizate de sindicate sau
patronat, în condițiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Art. 97.
(1) Membrii de sindicat, aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate la
federațiile semnatare ale prezentului contract, care au postul didactic/catedra rezervat (ă)
beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, de actele normative și/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie,
precum și de prezentul contract colectiv de muncă. Acestora li se recunoaște ultimul
calificativ obținut anterior rezervării/degrevării.
(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea
acestuia, reprezentanților aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale nu li se
pot opera modificări ale elementelor contractului individual de muncă și nu pot fi concediați
pentru motive care nu țin de persoana salariatului sau pentru motive ce țin de îndeplinirea
mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales
al organizației sindicale.
Art. 98.
(1) La cererea organizațiilor sindicale, în baza acordului membrilor de sindicat, inspectoratele
școlare și conducerile unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 vor dispune încasarea
ratelor și contribuțiilor la C.A.R. și la bănci, precum și a cotizației sindicale pe stat de plată,
de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele reținute,
aferente cotizațiilor sindicale, vor fi virate în contul organizațiilor sindicale afiliate federațiilor
semnatare ale prezentului contract.
(2) Cotizația plătită de membrii organizațiilor sindicale în cuantum de maximum 1% din
venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.
Art. 99.
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Unitățile/instituțiile recunosc dreptul reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la
federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract de a urmări la locul de muncă modul în
care sunt respectate drepturile salariaților prevăzute în contractele colective de muncă și în
contractele individuale de muncă.
Art. 100.
Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare consiliază unitățile de învățământ în
vederea accesării de către acestea a fondurilor europene.
Art. 101.
Unitățile/instituțiile și organizațiile sindicale afiliate la federațiile sindicale semnatare ale
prezentului contract își vor comunica reciproc și în timp util hotărârile proprii privind
problemele importante din domeniul relațiilor de muncă.
Art. 102.
Federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă recunosc dreptul
unităților/instituțiilor de a stabili, în condițiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială
a salariaților care se fac vinovați de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc
prejudicii unității/instituției.
Art. 103.
(1) Ministerul Educației Naționale și federațiile semnatare ale prezentului contract se recunosc
drept parteneri de dialog social permanent.
(2) Părțile semnatare ale prezentului contract colectiv și cele semnatare ale contractelor
colective de muncă încheiate la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 se
obligă să asigure un climat normal de muncă, cu respectarea prevederilor legale, a
contractelor colective de muncă, a regulamentelor interne, precum și a drepturilor și
intereselor membrilor de sindicat.
Art. 104.
(1) Actul adițional încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Federația Educației
Naționale, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei sub nr.
53001/12.01.1998, devine parte integrantă a prezentului contract.
(2) Decizia nr. 1306/11.08.2000 emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și
H.C.G.M.B. nr. 39/2007 devin parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 105.
(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un
nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel
superior.
(2) Contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în
Anexa nr. 3 pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în condițiile prevăzute de lege.
Art. 106.
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(1) Negocierea contractelor colective de muncă la nivelul inspectoratelor școlare se realizează
între conducătorul inspectoratului școlar și organizațiile sindicale afiliate federațiilor sindicale
semnatare ale prezentului contract.
(2) Organizațiile sindicale afiliate federațiilor semnatare ale prezentului contract sunt
împuternicite în scris să negocieze contractele colective de muncă la nivelul inspectoratelor
școlare. Prin împuternicirile scrise, federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate desemnează expres echipa de negociere și persoana mandatată să semneze
contractul colectiv de muncă la nivel de inspectorat școlar. Contractul colectiv de muncă la
nivel de inspectorat se semnează de către inspectorul școlar general (ca reprezentant legal al
inspectoratului) și de către persoanele mandatate de federațiile sindicale semnatare ale
prezentului contract.
(3) Federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract anexează împuternicirii prevăzute
la alin. (2), în copie certificată pentru conformitate, hotărârea de constatare a
reprezentativității la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.
(4) În baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă vor începe negocierile în
vederea încheierii contractelor colective de muncă la nivelul unităților/instituțiilor prevăzute
în Anexa nr. 3.
Art. 107.
Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt
stabilite prin prezentul contract, în condițiile legii.
Art. 108.
(1) Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse în acord cu cele ale prezentului
contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia,
modificându-se prin act adițional.
(2) Unitățile/instituțiile vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salariații
nou-angajați.
Art. 109.
În toate situațiile de reorganizare a unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 sau de
restructurare a rețelei de învățământ, drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract
colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept.
Art. 110.
La stabilirea condițiilor de muncă și a criteriilor de normare pentru personalul din învățământ
se va ține cont de convențiile internaționale aplicabile la care România este parte semnatară și
de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic.
Art. 111.
(1) Salariații din învățământ beneficiază de egalitate de șanse, înțeleasă ca acces
nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
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d) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
f) condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform
prevederilor legislației în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială;
h) organizații sindicale și profesionale, precum și la beneficiile acordate de acestea.
(2) Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată
pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații:
a) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul
relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea
discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare și funcționare și în
regulamentul intern;
b) să prevadă în regulamentul intern sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege,
pentru salariații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de
discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) și la art. 11 din Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
c) 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;
d) să informeze, imediat după ce a fost sesizat, autoritățile publice abilitate cu aplicarea și
controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați.
(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:
anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de
muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; stabilirea
remunerației; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială;
informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională; evaluarea performanțelor profesionale individuale;
promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat și
accesul la facilitățile acordate de acesta; orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit
legislației în vigoare.
(4) Salariații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați pe baza criteriului de sex,
să formuleze sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct
implicat, și să solicite sprijinul organizației sindicale ai cărei membri sunt pentru rezolvarea
situației la locul de muncă.
(5) Reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului
contract din unitățile prevăzute în Anexa nr. 3, cu atribuții pentru asigurarea respectării
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă, primesc de la
persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamații, aplică
procedurile de soluționare a acestora și solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaților.
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Opinia reprezentanților sindicali se menționează în mod obligatoriu în raportul de control
privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002.
(6) În cazul în care sesizarea/reclamația nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin
mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumpția existenței
unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați, republicată, are dreptul să sesizeze secția/completul pentru conflicte de muncă și
drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului în a cărui rază teritorială își are domiciliul
ori reședința, în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Art. 112.
Regulamentul intern se întocmește de către unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr. 3 cu
consultarea obligatorie a organizațiilor sindicale din unitate/instituție, afiliate la federațiile
semnatare ale prezentului contract.
Art. 113.
Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte de la data înregistrării acestuia și va fi
adus la cunoștința salariaților prin afișare în toate unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3
, prin grija conducerilor acestora. Nerespectarea clauzelor prezentului contract atrage
răspunderea disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.
Art. 114.
În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, unitățile și instituțiile în
care se aplică clauzele negociate prin prezentul contract colectiv de muncă sunt cele prevăzute
în Anexa nr. 3.
Art. 115.
Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare și conducerile unităților/instituțiilor
prevăzute în Anexa nr. 3 nu vor da curs sesizărilor, plângerilor sau reclamațiilor anonime,
conform legii.

Art. 116.
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt minimale la negocierea contractelor
colective de muncă încheiate la nivelul unităților de învățământ particular acreditate. În cazul
neîncheierii contractelor colective de muncă la nivelul acestora, prevederile prezentului
contract colectiv de muncă se aplică și salariaților acestora, drepturile salariale ce li se cuvin
fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.
Art. 117.
Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 sunt parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.
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PĂRȚILE:

Ministerul
Naționale
MINISTRU,
ECATERINA
ANDRONESCU

Federațiile sindicale reprezentative din învățământul
preuniversitar:
FEDERAȚIA
SINDICATELOR
LIBERE
DIN
Educației
ÎNVĂȚĂMÂNT
PREȘEDINTE,
Simion
Severel
HĂNCESCU
FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE "SPIRU
HARET"
PREȘEDINTE,
Marius Ovidiu NISTOR

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat și înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . în registrul general de evidență a
salariaților
CAPITOLUL A Părțile contractului:
Angajator - persoană juridică/.........., cu sediul în.........., cod fiscal.........., telefon..........,
reprezentată legal prin.........., în calitate de.........., șisalariatul/salariata - domnul/doamna . . . .
. . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . .
. ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a
buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . .
. . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., autorizație de muncă/permis de ședere în
scop de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., am încheiat prezentul
contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:
CAPITOLUL B Obiectul contractului:
Reglementarea raporturilor de muncă dintre părțile semnatare.
CAPITOLUL C Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata . . . . . . . . . . urmând să înceapă activitatea la data de . . . .
. . . . . .;
b) determinată, de . . . . . . . . . . luni, pe perioada cuprinsă între data de . . . . . . . . . . și data de .
. . . . . . . . ./ pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe
post vacant.
CAPITOLUL D Locul de muncă:
1. Activitatea
se
desfășoară
la
(clasă/laborator/bibliotecă/secție/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) . . . . . . . . . . din
sediul unității/instituției/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără
personalitate juridică) . . . . . . . . . .
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfășura activitatea astfel: . . . . . . . . . .
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CAPITOLUL E Felul muncii:
Funcția/meseria . . . . . . . . . . conform Clasificării ocupațiilor din România.
CAPITOLUL F Atribuțiile postului:
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.
CAPITOLUL F1 Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului (stabilite
prin ordin al ministrului educațieinaționale și/sau Regulamentul intern):
..........
CAPITOLUL G Condiții de muncă:
1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare.
CAPITOLUL H Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore
noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracțiune de normă de . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore
noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor
acestora.
CAPITOLUL I Concediul:
Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . zile lucrătoare, în raport cu durata
muncii (normă întreagă, fracțiune de normă) și conform prevederilor art. 29 din Contractul
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . zile lucrătoare.
Concediul se va efectua conform programării și înțelegerii dintre părți.
CAPITOLUL J Salariul:
1. Salariul de bază lunar brut . . . . . . . . . . lei.
2. Alte elemente constitutive:
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a) sporuri1 . . . . . . . . . .;
Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcție de condițiile în care își
desfășoară activitatea.
1

b) indemnizații . . . . . . . . . .;
b1) prestații suplimentare în bani . . . . . . . . . .;
b2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . .;
c) alte adaosuri . . . . . . . . . .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se
lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată.
4. Data la care se plătește salariul este . . . . . . . . . .
5. Părțile convin ca următoarele obligații bănești ale salariatului să fie achitate prin serviciile
financiar-contabile ale unității: cotizația sindicală, contribuțiile și ratele la C.A.R. și bănci etc.
CAPITOLUL K Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în
muncă:
a) echipament individual de protecție . . . . . . . . . .;
b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . .;
c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . .;
d) alimentație de protecție . . . . . . . . . .;
e) alte drepturi si obligații privind sănătatea și securitatea în muncă . . . . . . . . . .
CAPITOLUL L Alte clauze:
a) perioada de probă este de . . . . . . . . . .;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de.......... zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de........ zile calendaristice, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată sau contractului colectiv de muncă;
d) în cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile
prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se vor regăsi
și în contractul individual de muncă;
e) alte clauze.
CAPITOLUL M Drepturi si obligații generale ale părților:
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
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c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:
a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin
conform fișei postului;
b) obligația de a respecta disciplina muncii;
c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
e) obligația de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii
activității;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;
b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activității;
c) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc
desfășurarea relațiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în
meserie și specialitate;
e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f) obligații care revin angajatorului potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE;
g) alte obligații, în funcție de specificul unității.
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CAPITOLUL N Dispoziții finale:
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată și ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la
nivelul unității/instituției/sectorului de activitate învățământ preuniversitar, înregistrat sub
nr.........../.......... la Inspectoratul teritorial de muncă al județului/municipiului........../Ministerul
Muncii și Justiției Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de
muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale și
contractului colectiv de muncă aplicabil.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
CAPITOLUL O
Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească
competentă potrivit legii.
Angajator,
Salariat
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant
legal,
Data . . . . . . . . . .
..........

Pe data de.......... prezentul contract încetează în temeiul art........... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma îndeplinirii
procedurii legale.
Anexă la Regulamentul intern al Liceului de Arte ,,Plugor
Sándor''

REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare
Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanți ai
Ministerului Educației Naționale/unităților și instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 și ai
federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă/organizațiilor
sindicale afiliate acestora, desemnați de fiecare parte.
Comisia paritară este împuternicită să analizeze și să rezolve problemele ce apar în aplicarea
contractului colectiv de muncă, la solicitarea oricăreia dintre părți.
Comisia paritară de la nivelul Ministerului Educației Naționale pune în discuție și adoptă
hotărâri privind modul de aplicare a legislației specifice învățământului, precum și toate
aspectele ce privesc reforma, organizarea și desfășurarea procesului de învățământ.
Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricăreia dintre părți, în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la înregistrarea cererii. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor
comisiilor este de cel puțin 3/4 din totalul membrilor; hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1
din voturile celor prezenți.
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La nivelul unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de
muncă, timpul de muncă afectat activității comisiei paritare se recunoaște ca timp de lucru
efectiv prestat.
Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părți, ales în ședința
respectivă. Hotărârea adoptată potrivit prezentului regulament este obligatorie pentru părțile
contractante.
Secretariatul comisiei va fi asigurat de Ministerul Educației Naționale/unitățile/instituțiile
prevăzute în Anexa nr. 3, care are în sarcină și cheltuielile de birotică.
Prin grija secretariatului comisiei paritare, se pun la dispoziția federațiilor sindicale semnatare
ale prezentului contract/organizațiilor sindicale afiliate la acestea copii ale proceselor-verbale
și ale hotărârilor adoptate, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la desfășurarea ședinței.
Prin grija secretariatului comisiei, hotărârile adoptate vor fi afișate la sediul
ministerului/unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3 , în termen de maxim 7 zile lucrătoare
de la adoptare.
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ANEXA Nr. 3
LISTA unităților și instituțiilor în cadrul cărora se aplică clauzele prezentului
C.C.M.U.N.S.A.I.P.
În cuprinsul prezentului contract, prin sintagmele "angajator" și "unitățile/instituțiile
prevăzute în Anexa nr. 3" se înțelege: Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare,
unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special, unitățile de învățământ
cu program sportiv suplimentar, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar și unitățile
de învățământ pentru activități extrașcolare.
I. MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE.
1. INSPECTORATELE ȘCOLARE;
2. CASELE CORPULUI DIDACTIC;
3. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR;
4. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL;
5. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR;
6. UNITĂȚILE CONEXE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERITAR;
7. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE.

Întocmit de către director,
Prof. Sebestyén-Lázár Enikő
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