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CAPITOLUL I 

GENERALITĂȚI 

I.1 Cadrul de reglementare 

Articolul 1.  

 (1) Prezentul Regulament internal Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” 

Constanţa a fost elaborat în temeiul: 

-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Articolul 242 ), republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar publicat 

în Monitorul Oficial, partea V nr. 2/ 24.05.2021 

- prevederile Articolul 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificărileşi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 

2022-2023; 

-în temeiul prevederilor Articolul 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

-Legea Educației Naționale, nr.1 /2011, cu modificările și completările ulterioare; 

-Articolul 1-41 ale anexei nr. 3  a OMECTS 5555/7.10.2011, privind regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă. 

(2) Regulamentul intern sau Regulamentul de ordine interioară al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă ”Albatros”, conform Codului muncii reprezintă actul intern  prin care se 

stabilesc, în conformitate cu prevederile legale, îndatoririle salariaţilor, măsurile ce se impun în 

vederea organizării muncii și asigurării disciplinei muncii, recompensele și sancţiunile, modul 

de cercetare al abaterilor disciplinare şi procedura aplicării sancţiunilor disciplinare. 

(3) Proiectul regulamentului intern a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros”, 

precum și modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul 

reprezentativ al părinților și asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul 

profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Articolul 2.  

(1) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înfiinţare;  

b) cod de identitate fiscală (CIF); 
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c) cont în Trezoreria Statului; 

d) sigiliu/ştampilă cu stema României, cu denumirea actualizată aMinisterului Educaţiei 

denumit în continuare ministerul şi denumirea exactă a unităţii de învăţământ, corespunzătoare 

nivelului maxim de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ; 

e) domeniu web. 

(2) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa este o unitate şcolară cu 

personalitate juridică şi are conducere, personal, buget şi patrimoniu proprii, dispunând, în 

limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională. 

Articolul3      

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

salariaţii şiangajatorii. 

(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. 

Articolul 4 

(1) Orice salariat al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”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. 
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CAPITOLUL II 

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

II.1.   Încheierea contractului individual de muncă 

Articolul 5 

(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. 

Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului, 

directorul unității se învățământ, Ristea Nicoleta Luminița, numit în continuare angajatorul. 

(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) 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 

(8) 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. 

(9) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor. 

II.2.  Executarea contractului individual de muncă 

Articolul 6 

(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; 
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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; 

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; 

 

II.3.   Suspendarea contractului individual de muncă 

Articolul 7 

(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. 
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(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză 

de încetarede 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 8 

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) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

 

Articolul 9 

(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, pânăla 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. 
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(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 10 

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 

următoarele situaţii: 

a) 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; 

b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentrumotive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

c) 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 necesarepentru exercitarea profesiilor. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), 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. 

(4)     Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 

concediilor fără platăpentru studii sau pentru interese personale. 
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II.4. Încetarea contractului individual de muncă 

   II.4.1. Generalități 

Articolul 11 

(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 12 

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 13 

(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 acestfapt 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 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

g) (abrogat prin Decizia nr. 814/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 22 

decembrie 2015) 

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca 

urmare areorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 

 

II.4.2. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 

Articolul 14 
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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 15 

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la Articolul 

14 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 Articolul 14 lit. a), 

angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor Articolul 247-

252 din Codul muncii. 

(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 16 

(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 regulament. 

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la Articolul 14 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. 
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II.4.3.  Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 

 

Articolul 17 

(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 18 

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau 

colectivă. 

Articolul 19 

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. 

 

II.4.4.  Contractul individual de muncă pe durată determinată 

 

Articolul 20  

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, 

cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie 

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile 

prevăzute la Articolul 83 din Codul muncii, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul 

scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect,program sau unei lucrări. 

(2) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe 

duratădeterminată. 

 

Articolul21 

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) Angajarea pensionarilor care,în condiţiile legii,pot cumula pensia cu salariul; 
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d) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări,proiecte 

sau programe. 

 

Articolul22 

(1) 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. 

Articolul23 

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei 

perioade de probă, care nu va depăşi: 

a) 5zile  lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3luni; 

b) 15zilelucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3şi 

6luni; 

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de6luni; 

d) Pe durata perioadei de proba salariații beneficiază de toate drepturile și au toate obligațiile 

prevăzute de legislația muncii, de contractul individual de muncă. 

e) Perioada de probă constituie vechime în muncă/ vechime efectivă în învățământ. 

Articolul24 

(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 

reprezentanţilorsalariaţilor. 

 

Articolul25 

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 
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tratamentul diferit este justificat de motive obiective. 

(1) 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. 

(2) 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 III 

TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ 

 

III.1.  Timpul de muncă 

Articolul26  

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. 

 

Articolul27. 

(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) 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. 

(3) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 

(4) 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; 

 

Articolul 28 

Pentru personalul didactic de predare, norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică 

și de evaluare curentă este cea prevăzută de Articolul 262 din Legea educației naționale nr.1/ 2011 cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Articolul 29 

 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. 

Articolul30 

Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute, care se 

include în programul de lucru. 

 

Articolul 31 

(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 depăsi 48 ore/ săptămână, 

inclusiv orele suplimentare. 

(2)Prin excepție, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore/ 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/ săptămână. 

(3)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 cu timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile, 

orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, în condițiile legii. 

(4)Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăși 360 ore anual. 

 

III.2.  Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor 

 

Articolul 32 

(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 

(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. 
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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. 

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 

(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. 

(3) 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. 

 

Articolul 33 

Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. 

Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul 

intern. 

 

Articolul 34 

(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. 
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(4)Pentru personalul didactic auxiliar și nrdidactic concediul de odihnă se acordă în funcție de vechime-21 

zile lucrătoare/ până la 5 ani vechime, 24 zile lucrătoare/ 5-15 ani vechime, 28 zile lucrătoare/ peste 15 ani 

vechime. 

(5)Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabilește de Consiliul de 

Administrație împreună cu reprezentantul sindical. 

(6)Cadrele didactice beneficiază de 62 zile lucrătoare de concediu de odihnă 

 

Articolul 35 

(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 36 

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se 

includ în durata concediului de odihnă- căsătoria salariatului-5 zile lucrătoare, nașterea copilului-

5 zile lucrătoare, deces soț/soție/părinți/frați/surori/-5 zile, îngrijirea copilului bolnav-1 zi. 

(2) Personalul din învățământ beneficiază de zile libere plătite, cu învoire colegială dovedite cu 

documente justificative, cerere înregistrata cu numele colegului care asigură suplinirea. 

 

Articolul 37 

(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 38 

(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 39 

(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 40 

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. 
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CAPITOLUL IV 

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

Articolul 41 

(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 42 

(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; 

g) planificarea prevenirii; 

h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală; 
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i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

 

Articolul 43 

(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 44 

(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 45 

(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. 
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Articolul 46 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

CAPITOLUL V 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

Articolul 47 

(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 48 

(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 49 

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Articolul 50 
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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; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 

Articolul 51 

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la Articolul 248 alin. (1) 

lit. a) din Codul Muncii, 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 52 

(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 Articolul 251 alin. (3), nu a fost efectuată 

cercetarea; 
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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. 
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CAPITOLUL VI 

PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Articolul 53 

 (1) În învăţământul preuniversitar personalul este format din personal didactic, didactic auxiliar şi personal 

administrativ sau nedidactic. În situaţiile prevăzute de lege în învăţământul preuniversitar poate funcţiona şi 

personal didactic asociat. 

(2) Structura, funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile personalului didactic şi 

personalului didactic auxiliar, precum şi modalităţile de ocupare a posturilor sunt reglementate de legislaţia 

în vigoare. 

(3) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu 

aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului. 

(4) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare și să încurajeze acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viaţa intimă,privată sau familială a acestuia sau 

ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, 

fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 

 

Articolul 54 

 (1) Selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ 

preuniversitar se face prin concurs/examen, conform normelor specifice. 

(2) Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ în unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către 

directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.  

Articolul 55-(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. 

(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. Articolul 193-(1) Coordonarea 

activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre 
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cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului. La Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța, coordonatorii de structuri sunt: 

a) Școala Specială Sanatorială Techirghiol-coordonator profesor Meravi Liliana 

b) Școala Penitenciar Poarta Albă-coordonator profesor Carabulea Mădălina 

 

Articolul 56. 

 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. 

 

VI.1 Personalul didactic 

 

Articolul 57 

Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii 

prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă 

deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei. 

Articolul 58- (1)Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii legali ai acestora. 

Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează, conform legii.  

Articolul 59 

(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalul didactic auxiliar au 

obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 

(2) Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, în 

conformitate prevederile legale. 

(3) 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 şi al ministrului 

sănătăţii. 

(4) În unităţile de învăţământ, cu excepţia nivelului antepreşcolar/preşcolar, se organizează serviciul pe 

şcoală, pe durata desfăşurării cursurilor. Atribuţiile personalului didactic de predare în timpul efectuării 

serviciului pe şcoală sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(5) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de 
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experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie 

aprobată prin ordin al Ministerului Educaţiei Naționale. 

(6) Cadrele didactice pot deveni membri ai corpului profesorilor-mentori în conformitate cu 

metodologia privind constituirea corpului profesorilor-mentori din învăţământul preuniversitar, realizată pe 

baza prevederilor legale. 

(7) Prof. Negru Diana Maria, în calitate de coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, coordonează activitatea educativă a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros”, 

inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu 

consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu 

consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 

(8)  Prof. Negru Diana Maria, în calitate de coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, elaborează proiectul programului/ calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională,cu direcţiile stabilitede către 

inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ  al părinţilor, asociației de 

părinți şia elevilor şi îl supune spre aprobare consiliuluide administraţie; 

(9) Prof. Negru Diana Maria, în calitate de coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 

și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și 

asociației de părinți. 

(10) În calitate de coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, prof. Negru 

Diana Maria facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților, a asociației de părinți și a 

partenerilor educaționali în activitățile educative. 

Articolul 60- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin regulamentul intern, se pot stabili 

drepturi şi obligaţii specifice, fiind consultat/consultate reprezentantul/reprezentanţii 

organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitate şi cu respectarea prevederilor legale. După aprobarea lor în 

consiliul profesoral, devin obligatorii. 

 

VI.2 Personalul didactic auxiliar 

Articolul 61- (1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin care sunt ocupate 

funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post aprobate de director. 

(4)  



 
 

15 
 

VI.3 Personalul administrativ/ nedidactic 

Articolul 62 

(1) Personalul administrativ sau nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Codului 

muncii.Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor administrative dintr-o unitate de 

învăţământ sunt coordonate de director. consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile 

de concurs şi validează rezultatele concursului. 

(2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi 

administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face de 

către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea consiliului de administraţie. 

 

Articolul 63 

(1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii deînvăţământ preuniversitar .  

(2) Activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie este coordonată de administratorul 

de patrimoniu.  

(3) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administratorul de patrimoniu, potrivit 

nevoilor unităţii de învăţământ preuniversitar şi se aprobă de director.  

(4) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 

de nevoile unităţii de învăţământ preuniversitar, directorul poate schimba aceste sectoare.  

(5) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele 

necesare unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 

VI.4 Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

Articolul 64 

 (1) Evaluarea personalului didactic se face la sfârşitul anului şcolar, iar evaluarea personalului didactic 

auxiliar după încheierea anului calendaristic, în perioada 1-31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul 

calendaristic anterior.   

(2) Evaluarea categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legii şi a 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar elaborată de 

Ministerul Educaţiei. 

(3) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei 

consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit. 
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(4) În conformitate cu prevederile legale,Ministerul Educaţiei elaborează o metodologie de acordare a 

gradaţiei de merit şi a implementării programului naţional de stimulare a excelenţei didactice. 

(5) Evaluarea directorului se face de către consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

pe baza raportului de autoevaluare. 

(6) În conformitate cu prevederile legale, Inspectoratul Şcolar Judeţean realizează auditarea periodică a 

resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 

 

Articolul 65 

 Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic şi de conducere prin diferite 

programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării şi aprobat prin ordin al Ministrul Educaţiei și Cercetării. 

Articolul 66- Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfârşitul anului 

calendaristic/financiar, conform prevederilor, legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza fişei 

postului.  

 

Articolul 67 

 (1) Întregul personal din unităţile de învăţământ preuniversitar (cadredidactice, personal didactic auxiliar şi 

administrativ) are obligaţia, conform legii, de a efectua anual controlul medical. 

(2) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 

legii.Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a 

îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului regulament, 

regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, precum şi pentru încălcarea normelor de 

comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ 

preuniversitar/instituţiei, conform legii. 

Articolul 68-Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 

conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul 

nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 


