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Având în vedere :  

* Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

*        Regulamentul (UE) 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter  personal , în vigoare începand cu 25 mai 2018 

*          Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal , în contextul Pandemiei de COVID-

19, adoptată la data de 19.03.2020 de Comitetul European pentru protecția datelor 

* Legea nr 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 

* Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii (republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

            O.U.G nr. 96 / 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă 

 

* OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

* OMECTS nr.6143/2011 , Metodologia anuală de evaluare a personalului didactic și didactic 

auxiliar modificat și completat prin Ordinul 3597/2014 si Ordinul MEC nr.4247 / 13.05.2020; 

*        OMECTS nr.3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

* Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învățământ preuniversitar 

înregistrat la MMJS-DDS cu nr.651 / 28.04.2021 

*        Ordinul Ministerului Educatiei și Cercetării nr. 4135/21.04.2020 privind asigurarea continuității 

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar. 

*        Ordinul Ministerului Educatiei și Cercetării nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying; 

* Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicată , privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi 

*  Ordin comun MS si MEC nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

*  Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 
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Centrul Școlar de  Educație Incluzivă ,,Cristal’’Oradea, denumită în continuare Angajator,în 

scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protecția, igiena și securitatea în muncă, 

drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau 

reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile 

disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale  

specifice; cu respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnității, cu consultarea reprezentanților.Sindicatelor,în temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea 

nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările ulterioare emite prezentul regulament inten: 
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Definiții : 

 

În întregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri: 

 

Actiuni pozitive – acele actiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în 

fapt a egalitatii de șanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de discriminare; 

  

Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru 

în temeiul articolului 51 GDPR; 

  

CCM– Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar; 

  

CIM -Contractul individual de munca incheiat între Unitatea de învățământ preuniversitar  și un 

Salariat; 

  

Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligația sa 

îl efectueze dupa naștere, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata totală de 126 de zile, de 

care beneficiază salariatele în conditiile legii; 

  

Concediul de risc maternal – este concediul de care beneficiază salariatele prevazute la lit. c) – e) 

pentru protectia sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor. 

 

Conducerea unității de învățământ (școlii): Directorul, directorul adjunct sau orice alte persoane cu 

funcții de conducere pe care Directorul i-a mandatat în acest scop; 

  

Conducătorul ierarhic superior – desemnează persoana care ocupă funcția imediat superioară unui 

anumit post în organigrama unității de învățământ preuniversitar   și care asigura coordonarea si 

supravegherea activitatii acestuia; 

  

Consimtământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și 

lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune 

fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

  

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă 

(„persoana vizată”); o persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 

proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

  

Destinatar” – înseamnă persoana fizica sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 

(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate 

acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite 

anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; 

prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de 

protecție a datelor,în conformitate cu scopurile prelucrării; 

  

DPIA – Evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, data protection impact 

assessment, DPIA); 
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DPO – responsabilului cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer); 

  

Discriminare directă – situatia în care o persoană este tratată mai putin favorabil, pe criterii de sex, 

decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă; 

  

Discriminare indirectă – situatia în care o dispozitie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar 

dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția cazului 

în care aceasta dispozitie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, 

iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzatoare și necesare; 

  

Discriminare bazată pe criteriul de sex – discriminarea directă și discriminarea indirectă, hărțuirea și 

hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta 

îsi desfașoară activitatea; Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, 

definit drept hartuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată; 

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfectionarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viata sexuală. 

  

Discriminare multiplă – orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de 

discriminare. 

  

Dispensa pentru consultații prenatale – reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către 

angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor 

prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist; 

  

Evaluarea salariaților - procesul prin care se apreciază nivelul de dezvoltare profesională a acestora. 

  

Gen – desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care 

societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați;" 

  

Hărțuire – situatia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca 

obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor; 

  

Hărțuire sexuală – situatia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, 

exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în 

special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

  

Hărțuire psihologică – se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, 

este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte 

intentionate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a 

unei persoane; 

  

Încălcarea securității datelor cu caracter personal – înseamnă o încălcare a securității care duce, în 

mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/19229/hartuirea-la-locul-de-munca-ce-spune-legea-ce-trebuie-sa-stie-angajatii-si-angajatorii.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/19229/hartuirea-la-locul-de-munca-ce-spune-legea-ce-trebuie-sa-stie-angajatii-si-angajatorii.html
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Locul de muncă – este zona delimitată în spațiu, în functie de specificul muncii, Înzestrată cu 

mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru 

îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și îndemânarea lor, în 

conditii tehnice, organizatorice și de protecție a muncii corespunzătoare, din care se obține un venit în 

baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator; 

  

Munca de valoare egală – activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori 

și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și deprinderi 

profesionale similare sau egale și depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual și/sau 

fizic; 

 

Munca la domiciliu este reglementată de art.108- Codul muncii în cadrul Titlului II, Capitolul IX, iar 

regulile de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă sunt prevăzute de Legea nr. 

81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

Cele două varietăți ale muncii la distanță se înrudesc în bună măsură, însă implică anumite diferențe. 

Munca la domiciliu reprezintă, conform însăși titulaturii, îndeplinirea atribuțiilor specifice unei funcții 

la domiciliul salariatului, adică, potrivit art. 87 din Codul civil, acolo unde acesta își are locuința 

principală. 

 

Telemunca este acea formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își 

îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de 

muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Principala diferență dintre cele două varietăți de muncă la distanță este dată de aspectul teritorialității, în 

sensul că în cazul telemuncii, locul muncii va putea fi nu numai domiciliul, dar și în orice alt loc ales de 

către telesalariat (orice salariat care desfășoară activitatea în regim de telemuncă), în afara locului de 

muncă organizat de angajator. 

Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 

singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 

intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii 

sau în dreptul intern; 

  

Parte terță – înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul 

decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa 

autoritate a operatorului sau a personae împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu 

caracter personal; 

  

Persoana împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 

agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

  

Personalul – Personalul de Conducere si Personalul de Execuție împreună; 

  

Politicile și Procedurile Interne înseamnă politicile și procedurile adoptate și implementate in Unitatea 

de învățământ, precum și orice alte politici și proceduri care vor fi adoptate și comunicate Salariatilor de 
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unitate in viitor; toate Politicile și Procedurile Interne vor fi communicate / afișate pentru informarea 

Salariatilor și vor avea un caracter obligatoriu pentru Salariati din momentul în care au fost 

communicate / afișate.  

  

Prelucrare date cu caracter personal – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate 

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea; 

  

Protecția maternității – este protectia sănătatii și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la 

locurile lor de muncă; 

  

Reguli corporatiste obligatorii – înseamna politicile în materie de protectie a datelor cu caracter 

personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana împuternicită de operator stabilită pe 

teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter 

personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe in 

cadrul unui grup de unități implicate într-o activitate comună; 

  

Regulament GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation); 

  

Reprezentant – înseamnă o persoana fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnata în scris de către 

operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27 din GDPR, care reprezintă 

operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în 

temeiul GDPR; 

  

Rude înseamnă, dar fără ca enumerarea să fie limitativă: copiii, părinții, bunicii, frații/surorile, 

unchii/mătușile, verii primari, nepoții, soțul/soția, copiii adoptați, mama/tatăl/sora/fratele vitreg, precum 

si afinii prin căsătorie (respectiv părintii, bunicii, frații/surorile, unchii/mătușile, verii primari, nepoții, 

copiii adoptați, mama/tatăl/sora/fratele vitreg); 

  

Salariat înseamnă orice persoană care intră în raporturi de munca cu Unitatea de învățământ, indiferent 

de funcția sau postul său;  

  

Salariata gravidă – este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 

graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist 

care să îi ateste această stare; 

  

Salariata care a născut recent – este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de 

lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document 

medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a născut; 

  

Salariata care alaptează – este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de 

lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al 

perioadei de alăptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 
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Sex – desemnăm ansamblul trasăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații; 

  

Sef direct înseamnă persoana care ocupa funcția imediat superioară unei anumite funcții din structura 

organizaționala a unității de învățământ preuniversitar  și care asigură coordonarea și supravegherea 

acesteia, conform celor înregistrate in structura organizationala a Unității și/sau fișa postului; 

  

Sisteme Informatice înseamnă tot ceea ce se refera la Internet, Intranet, poșta electronică (e-mail), 

aplicații instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informațiilor, rețea de date, precum și 

sistemele de business ale Unității; 

  

Telemunca – este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, îsi 

indeplineste atributiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de 

muncă organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Telesalariat – este orice salariat care desfașoară activitatea în alt loc decât locul de muncă organizat de 

angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Violenţă psihologică - bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau 

cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de 

putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de 

persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o 

anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de 

convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, 

comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi 

formării profesionale. Sunt excluse termenului de violenţă psihologică - bullying relaţiile violente 

dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între adulţi în cadrul unităţii de învăţământ;  

 

Violenţă fizică se realizează prin atingeri/contacte fizice dureroase, exercitate de un preşcolar/elev 

asupra unui alt copil sau grup de copii, intimidare fizică îndreptată asupra victimei, distrugerea unor 

bunuri personale care aparţin victimei. Formele posibile de manifestare: împins, trasul de păr, 

răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, cu palma sau cu piciorul, aruncarea în 

victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi, utilizarea unor obiecte ca arme etc.;  

 

Violenţă psihologică cibernetică sau cyberbullyingul constă în acţiuni care se realizează prin 

intermediul reţelelor de internet, calculator, tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde elemente de 

hărţuire online, alături de un conţinut ilegal şi/sau ofensator care se referă la orice comportament 

mediat de tehnologie, identificat în spaţiul de social-media, website-uri, mesagerie. Această formă de 

violenţă nu se limitează la comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme cu un 

conţinut abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, şi excluderea 

deliberată/marginalizarea unui copil în spaţiul online, spargerea unei parole de cont personal de e-

mail, derulate pe grupuri şi reţele de socializare online sau prin alte forme de comunicare electronică 

online;  
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Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a unui copil la situaţii al căror impact emoţional 

depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. În această situaţie, abuzul emoţional vine din partea 

unei persoane care se află în relaţie de încredere, de răspundere sau de putere cu copilul. Ca modalitate 

concretă, o situaţie de abuz emoţional poate îmbrăca formă de umilire verbală şi/sau nonverbală, 

intimidare, ameninţare, terorizare, restrângerea libertăţii de acţiune, denigrarea, acuzaţiile nedrepte, 

discriminarea, ridiculizarea şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de copil. Dacă abuzul 

emoţional este repetitiv şi susţinut, acesta poate conduce la afectarea diverselor paliere ale psihicului 

copilului, precum structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia, devenind abuz 

psihologic, care are consecinţe mai grave şi pe termen lung asupra dezvoltării copilului;  

 

Violenţă sexuală, ca formă posibilă a violenţei psihologice - bullying, constă în comentarii degradante 

cu conotaţii sexuale, injurii, propuneri indecente făcute victimei, atingeri nepotrivite;  

 

Comportamentul agresiv - tip de comportament al unui elev, orientat în sens ofensator, umilitor sau 

distructiv, care provoacă daune morale, psihologice şi/sau materiale unui alt copil sau grup de copii; g) 

preşcolarul/elevul-victimă este copilul care a suferit un prejudiciu ori o atingere a vieţii, a sănătăţii sau 

a integrităţii sale psihice şi/sau fizice, ca urmare a unei fapte de violenţă săvârşite de altcineva, copil 

sau adult;  

 

Preşcolarul/elevul-martor se referă la preşcolarul/elevul care a suferit indirect un abuz emoţional 

şi/sau psihologic, asistând la o situaţie de violenţă asupra unui alt copil;  

 

Semnalarea unei situaţii de violenţă este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra 

unui copil, este adusă la cunoştinţa autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul atât al copilului 

victimă sau martor, cât şi al copilului cu un comportament agresiv, urmând ca acestea să asigure sau să 

faciliteze accesul la servicii specializate, în vederea reabilitării stării de sănătate fizică şi psihică;  

 

Echipa multidisciplinară şi interinstituţională este echipa formată din diferiţi profesionişti, precum 

cadrul didactic, consilierul şcolar, cadrul medical din unitatea de învăţământ, asistentul social, medicul 

de familie, medicul specialist, poliţistul, magistratul ş.a., aflaţi în relaţie directă cu copilul şi sunt 

împuterniciţi în cadrul managementului de caz cu responsabilitatea de a realiza, fiecare în parte, 

activităţi specifice în interesul superior al copilului;  

 

Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi 

interinstituţională a unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, semnalarea, evaluarea 

iniţială, evaluarea detaliată, planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, furnizarea serviciilor şi 

intervenţiilor, monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a 

intervenţiilor specializate, precum şi etapa de încheiere a procesului, cu monitorizarea de postservicii şi 

închiderea cazului, în vederea asistării copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, inclusiv a copiilor 

victime ale violenţei psihologice - bullying, martori şi copii ce manifestă comportamente agresive, cu 

scopul reabilitării acestora în mod personalizat. Managerul de caz, în situaţia de violenţă asupra 

copilului, este numit de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC). 
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I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în 

muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau 

reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplina muncii în unitate, abaterile 

disciplinare și sancțiunile aplicabile și modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale 

specifice și evaluarea salariaților. 

Art. 2. (1) Regulamentul se aplică tuturor salariaților Angajatorului, indiferent de durata contractului 

individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe care o ocupă, celor care 

lucrează în cadrul unității de învățământ cu contract de muncă pe perioadă nedetermintă sau 

determinată. 

(2) Acești salariati sunt obligați să respecte regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își 

desfășoară activitatea pe timpul detașării/suplinirii. 

(3) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. 

(4) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit 

legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. 

Art. 3. (1) Cunoașterea și respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile de 

personal din cadrul Angajatorului. 

(2) Regulamentul intern se afișează la avizier în sala profesorală. 

(3) Șefii compartimentelor și responsabilii comisiilor metodice vor aduce la cunostință fiecărui angajat, 

sub semnatură, conținutul prezentului regulament intern și vor pune la dispoziția acestora, la cerere, în 

vederea documentării și consultării, exemplare din Regulamentul intern. 

(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile Regulamentului intern, în 

măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(5) Regulamentul Intern își produce efecte fata de salariati din momentul luării la cunoștință dovedită fie 

prin semnarea contractului de muncă la angajare, fie prin semnătura din Anexa 3 -TABEL , necesară 

atunci cand Regulamentul Intern se modifică ulterior angajării.  
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II. ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

Art. 4. Angajarea personalului Angajatorului se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr.53/2003 

Codul muncii și ale actelor normative în vigoare. 

 

Art. 5. (1) În baza consimțământului părților, se vor încheia, în formă scrisă, contracte individuale de 

muncă, care vor conține clauze privind: 

a) identitatea părților; 

b) obiectul contractului; 

c) durata contractului; 

d) locul de muncă;  

e) felul muncii, respectiv funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau 

altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 

f) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului, stabilite 

prin Ordin de ministru și/sau Regulament Intern  

g) condiții de muncă; 

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) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății 

salariului la care salariatul are dreptul; 

k) obligațiile părtilor privind SSM; 

l) drepturi și obligații ale părților; 

m) dispoziții finale. 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a 

informa persoana care solicită angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care 

intentionează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale în timpul executării contractului individual de 

muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data 

apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres 

de lege. 

 

Art. 6. (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în condițiile prevăzute de art. 41-48 din 

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, reactualizat, prin detașare sau modificarea temporară a locului și 

felului muncii, cu  consimțământul salariatului. 

(2) 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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Art. 7. (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în condițiile prevăzute de art. 49- 54 din Legea nr. 

53/2003 Codul muncii. 

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii decătre 

salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. 

 (3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, 

pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă dincalitatea sa de salariat. 

(4) 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. 

 

Art. 8.  

(1) În cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului depreaviz 

sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. 

(2) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

contractul individual de muncă. 

 

Art.9.  

(1) Contractul individual de muncă poate înceta în conformitate cu art. 55 din Codul muncii astfel: 

a) de drept; 

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; 

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia din părți, in cazurile și în condițiile limitatitv prevăzute de 

lege. 

 

(2) Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate pentru 

urmatoarele motive: 

a) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea 

fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile 

corespunzatoare locului de munca ocupat; 

b) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat; 

c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului de munca 

ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii 

activitatii; 

d) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau colective. 

(3) Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu respectarea conditiilor 

de forma si de procedura prevazute de lege. 

(4) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si isi produce efectele de la data comunicarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

III. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN 

CADRUL UNITĂȚII 

 

Art. 10. (1) Angajatorul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății 

salariaților. 

(2) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de 

muncă. 

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă 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 șisă  le respecte. 

(4) În cadrul propriilor responsabilități, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 

securității și sănătații salariaților, inclusiv pentru activitațile de prevenire a riscurilor profesionale, de 

informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizarii protecției muncii și mijloacelor 

necesare acesteia, cu respectarea următoarelor 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 privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea 

echipamentelor și metodelor de muncă , în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a 

muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătații; 

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos; 

g) planificarea prevenirii; 

h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală; 

i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.  

Art. 11. 

 (1) Angajatorul are obligatia să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și boli 

profesionale, în conditiile legii. 

 (2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul securității și sănătății în 

muncă. 

(3) Modalitățile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanții sindicatului. 

(4) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în următoarele situații: 

a) în cazul noilor angajați; 

b) în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii; 

c) în cazul salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu. 

 

(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încăt să garanteze securitatea și sănătatea 

salariaților. 

(6) Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a 

telesalariatului în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă   : 

– să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă 

sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel; 

– să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care 

părțile convin altfel; 
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– să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul 

securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice 

locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la 

angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou 

echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru. 

Telesalariatul trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum 

și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

(7) Telesalariatul are, potrivit Legii nr. 81/2018, următoarele obligații: 

– să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la 

locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este 

posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform 

clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor; 

– să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea 

de telemuncă; 

– să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa; 

– să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele 

prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în 

conformitate cu clauzele contractului individual de muncă; 

– să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet 

folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție. 

Art. 12. 

(1) În scopul asigurării implicării salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul 

protecției muncii, se va constitui Comitetul de securitate și sănătate în muncă, ce are atribuții 

specifice potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(2) Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu consultarea 

reprezentantului Sindicatului al unității CȘEI,,Cristal’’Oradea în persoana d-nei Crișan Adriana 

Lăcrămiora,  precum și cu Comitetul de securitate și sănătate în muncă . 

Art. 13. Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a 

muncii, organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art.14. 

Conform Anexei la Ordinul MS. nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de 

igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

publicat în  Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020  in unitățile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură condiții de igienă necesare apărării, păstrării 

și promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihice armonioase și prevenirii apariției unor 

îmbolnăviri. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229619
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229619
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(1) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se primesc 

în colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, 

astfel: 

a) la înscrierea în unitățile de învățământ sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate 

eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de 

(re)vaccinare (carnet de vaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul 

copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ 

cu cabinet medical școlar); 

b) la intrarea în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor (centre de vacanță) sunt 

necesare: avizul epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de 

familie/medicul colectivității/medicul școlar cu 24 de ore înainte de plecarea în aceste unități sau cu 72 

de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale. 

(2) Conform art.20 din Ordinul MS nr.1456/2020 conducerea unitatii de învățământ  ia toate măsurile 

pentru menținerea stării de igienă și confort în unitate, având în vedere: 

a) întreținerea igienică permanentă a terenului, locațiilor, instalațiilor și mobilierului; 

b) măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, precum și 

dezinfecția periodică și după necesitate a mobilierului și a jucăriilor; 

c) întreținerea permanentă a stării de curățenie generală și a grupurilor sanitare din unități prin dotarea și 

utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie generală, de igienă individuală și a substanțelor 

dezinfectante, prin spălare și dezinfectare zilnică și la necesitate, asigurarea permanentă a apei calde 

pentru curățenie; 

d) întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învățământ, de desfășurare a activităților 

educative/sportive, în blocul alimentar, în spălătorie și în spațiile exterioare clădirii unităților pentru 

copii și tineri; 

e) asigurarea dezinsecției și deratizării încăperilor și a anexelor, periodic și ori de câte ori este necesar, 

pentru prevenirea apariției insectelor și a rozătoarelor; 

f) asigurarea colectării, depozitării și transportului reziduurilor potrivit prevederilor legislației în 

vigoare. Platformele pentru colectarea reziduurilor se amplasează la distanța de minimum 10 m de 

clădirea unității, amenajate conform legislației în vigoare; 

g) asigurarea curățeniei generale, a dezinfecției mobilierului și a pavimentelor, săptămânal, în unitățile 

de antepreșcolari și preșcolari, iar în unitățile și internatele școlare, în unitățile de învățământ superior și 

căminele studențești, înainte de reluarea activității după vacanțele școlare/studențești și ori de câte ori 

este nevoie. 

 

Art.15. 

 Conform Ordinului comun emis de MS și MEC nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 principiile generale care stau 

la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt : 

- protecţia individuală,  

- protecţia colectivă,  

- combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi 

contaminate.  
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Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a 

îmbolnăvirii includ:  

- Igiena riguroasă a mâinilor;  

- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 

 -Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată 

perioada atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ; 

 - Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către 

elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 

 - Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care 

asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;  

- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul 

prezenţei în clasă;  

- Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 

măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV2;  

- Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice 

COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru 

al familiei;  

- Unitatea de  învăţământ va pune în aplicare regulile generale din Ghidul emis in Ordinul MS si 

MEC nr. 5487/1494/2020 care vor putea fi completate şi cu alte măsuri.  

 

Art. 16.  

(1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării 

identităţii acestora, a consemnării în Registrul de procese-verbale de către profesorul de serviciu.  

(2) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine în 

şcoală, organizatorii vor anunța la intrarea în unitate despre evenimentul care urmează a se desfășura; 

 (3) Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor 

turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea.  De asemenea, este interzisă 

intrarea pesoanelor însoţite de animale (excepție animale folosite pentru terapii), cu arme sau obiecte 

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

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

(4) Accesul altor membri din familia extinsă pentru preluarea copilului de la școală este permis doar în 

urma acordului părintelui/tutorelui legal al acestuia. 
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IV. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 

Art. 17. (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți 

salariații. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată 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, este interzisă. 

(3) Constituie discriminare direct actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, 

întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în 

legislația muncii. 

Conform Legii nr.202 / 2002 *** Republicată , privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi art. 7 : 

,,(1) ,,Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege 

accesul nediscriminatoriu la:  

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;  

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;  

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională, inclusiv ucenicia;  

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;  

f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;  

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate 

socială;  

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de 

acestea;  

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, …’’. 

Conform Legii nr.202/2002 art. 10  

,,(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.  

(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.  

(3) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru 

creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi.  

(4) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate 

şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate 

a contractului individual de muncă.  

(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide 

şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.  

(6) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:  
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a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;  

b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 

ani în cazul copilului cu dizabilităţi; 

 c) salariatul se află în concediu paternal.  

(7) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare 

a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 

(8) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are 

dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de 

muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care 

ar fi avut dreptul în timpul absenţei.’’ 

Conform Legii nr.202/2002 art. 11  

,,Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau 

hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:  

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată;  

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

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

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.’’  

Conform Legii nr.202/2002 art. 14  

,,(1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul 

femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul 

de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă.’’ 

Conform Legii nr.202/2002 art.16  

,,Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor 

şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi 

de promovare a sănătăţii.’’ 

Conform Legii nr.202/2002 art.21 unitatea de învățământ  CSEI Cristal Oradea promovează şi susţine 

participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie şi adoptă măsurile necesare 

pentru asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie.  

Conform Legii nr.202/2002 art.30  

,,(1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să 

formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să 

solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea 

situaţiei la locul de muncă. 

 (2) În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, 

persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări 

directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, 

are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească 

competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, respectiv la 

secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, 

după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei.’’ 
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Art.18 

Conform Ordinului MEC nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying activităţile de prevenire a violenţei 

psihologice - bullying în cadrul instituției CSEI ,,Cristal’’Oradea se realizează prin: 

 a) implementarea, la nivelul CSEI Cristal Oradea, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere a 

violenţei, a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a 

comunităţii copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea 

cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de comportamente;  

b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau 

specialişti cu competenţe în domeniu;  

c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive 

între membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor 

între aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării preşcolarilor/elevilor de toate vârstele la toate 

deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între preşcolari/elevi;  

d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi 

solidaritate; 

 e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu 

securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, precum 

montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale, 

dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, promovarea lucrului în 

echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale;  

f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină 

pozitivă.  

CSEI ,,Cristal’’Oradea are ca obiectiv principal  "ŞCOALĂ CU TOLERANŢĂ ZERO LA 

VIOLENŢĂ.  

Personalul instituției CSEI Cristal Oradea care interacţionează cu preşcolarii/elevii, are obligativitatea 

unei comunicări empatice, non-violente, aceea a adoptării unui comportament/limbaj lipsit de 

etichete/umilitor.   

La începutul fiecărui an şcolar CSEI Cristal Oradea are responsabilitatea de a-şi întocmi propriile 

strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate, condiţie 

esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului.  

Implementarea planului antibullying, la nivelul CSEI Cristal Oradea, cuprinde:  

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii 

şi părinţi;  

b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile 

de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar;  

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;  

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate 

sau identificate;  

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării 

valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de 

bullying;  

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying;  

g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului de 

acţiune;  
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h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul. 

 Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii/elevii participă la cursuri, seminare, programe de 

dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare 

nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de 

dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la 

bullying.  

 Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de 

formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate 

de universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate. Prin programele de 

formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a profesorilor-consilieri 

şcolari din unităţile de învăţământ cu preşcolarii/elevii-victime, martorii, sau preşcolarii/elevii cu un 

comportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub îndrumarea unui specialist din 

instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu părinţii acestora. 

 Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii 

violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin programe de 

dezvoltare profesională, furnizate de casele corpului didactic, prin programe finanţate din fonduri 

structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie profesională, 

furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă.  

Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de învăţământ 

trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia clinică a 

copilului sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă.  În 

vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti în 

asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi 

solicitaţi în situaţia în care acest lucru se impune. 

 Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi simptomele care pot fi observate de către un 

profesionist avizat şi care pot ridica un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate sau 

justificate de către copil şi de către părinţii săi/persoana de îngrijire/reprezentantul legal, pot fi:  

a) dificultăţi de concentrare;  

b) scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar;  

c) neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus;  

d) tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de 

acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea;  

e) tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri;  

f) tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie;  

g) autostigmatizare, autoculpabilizare;  

h) ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor;  

i) enurezis, encoprezis; 

 j) dificultăţi în relaţionare şi comunicare;  

k) stări depresive, uneori cu tentative de suicid; 

 l) persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 

 m) modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 

 n) comportament sexual inadecvat vârstei;  

o) prezenţa unei sarcini nedorite;  

p) vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele;  

q) teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor. 
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Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din CSEI Cristal Oradea care a identificat situaţia de 

bullying sau cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în 

reabilitarea victimei. În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra preşcolarului/elevului, se va 

semnala, conform legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel 

judeţean, iar pentru sprijin imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; 

continuarea verificărilor, confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi 

realizate ulterior. 

Grupul de iniţiativă de la nivelul CSEI Cristal Oradea este coordonat de către directorul unităţii sau, 

prin delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier şcolar, alţi specialişti 

din unitatea de învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a bullyingului, împreună cu 

parteneri de la nivelul comunităţii, ONG-uri, poliţia, autorităţi locale.  

Cadrele didactice din CSEI Cristal Oradea au în vedere:  

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying;  

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu 

potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying;  

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 

extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying;  

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi 

reducere a manifestărilor de tip bullying;  

e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi informarea 

părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip 

bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, 

mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din şcoală sau de colaboratori 

psihologi;  

f) colaborarea CSEI Cristal Oradea cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în 

acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului;  

g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire;  

h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 

privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip 

bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri;  

i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de 

copii;  

j) colaborarea CSEI Cristal Oradea cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi 

combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului Bihor , poliţie şi organizaţii neguvernamentale;  

k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţii CSEI Cristal Oradea, în cadrul 

consiliului de administraţie, consiliului profesoral, comitetului de părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a 

unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea 

dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei 

respective;  

l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii CSEI Cristal Oradea, 

identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - 

bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie;  

m) constituirea, la nivelul CSEI Cristal Oradea, a unei structuri cu rol de mediere, care să contribuie la 

identificarea surselor de conflict, acestea fiind formate dintr-un nucleu cadre didactice şi părinţi; 
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 n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 

petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de 

soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc;  

o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se 

regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, 

libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, 

fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, 

analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să 

conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica 

bullyingului;  

p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, 

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi 

cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi;  

q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu 

aportul tuturor actorilor sociali;  

r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional.  

 

 Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying 

face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, 

respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un 

cadru didactic de referinţă din CSEI Cristal Oradea: profesorul pentru învățământ special 

păreșcolar/profesorul de psihopedagogie special pentru o catedră de educație 

specială/diriginte/profesorul de la clasă/grupă/consilier şcolar/director sau personal auxiliar.  

Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra 

unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 

profesorul pentru învățământ special păreșcolar/profesorul de psihopedagogie special pentru o catedră 

de educație specială/diriginte/profesorul de la clasă/grupă/consilier şcolar/director/altă persoană din 

şcoală.  

Cadrul didactic/Personalul auxiliar din CSEI Cristal Oradea sesizat cu situaţia de bullying este 

obligat să informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, 

pentru analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului. 

În situaţia în care, în cadrul unităţii de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu 

competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului 

didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului.  

 

Art.19.  

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității 

desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității 

și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. 

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată conform Legii 

salarizării nr.153 / 2017, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la 

protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 (3) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele 

prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

(4) Este interzisă discriminarea pe baza criteriilor de la art. 15,(2) prin utilizarea de către angajator a 

unor practici care dezavantajează persoanele în legatură cu relațiile de muncă, referitoare la: 
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a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 

d) stabilirea remunerației; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale; apartenența 

ori activitate sindicală. 

(5) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încălcarea 

acestora. 

(6) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în     

unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Instituției și a Regulamentului Intern, precum și a drepturilor și intereselor 

tuturor salariaților. 

(7) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei 

persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 

salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor 

prevăzute de lege. 
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V. MĂSURI DE PROTECTIE SOCIALĂ REGLEMENTATE DE O.U.G Nr. 96/2003 

  

Art. 20.  

 (1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medicul de familie 

pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul iîn care salariatele nu se prezintă la medicul de familie și nu informează în scris angajatorul 

despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale. 

(3) Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți, procedee și 

condiții de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum și la orice modificare a condițiilor 

de muncă natura, gradul și durata expunerii salariatelor în scopul determinării oricărui risc pentru 

securitatea sau sănătatea lor și oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

(4)Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina 

muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

(5)Angajatorii sunt obligati ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariaților. 

(6) Angajatorul vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot 

fi supuse la locurile lor de muncă. 

(7) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind 

obligat sa depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare. 

(8) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfasoară activitatea angajatorul sau, în termen 

de 7 zile de la data primirii deciziei, are obligația să emita aviz consultativ corespunzător situației 

constatate. 

(9) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului 

sau reprezentantilor salariaților din unitate. 

Art.21.  

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către o 

salariată că se află în una dintre următoarele situații: gravidă, lăuză sau alaptează, acesta are 

obligația să înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și Inspectoratul teritorial de muncă pe 

a cărui rază își desfășoara activitatea. 

 

(2) Angajatorul are obligația sa păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu 

va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a 

procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

 

(3)  În cazul în care o salariată desfasoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul este obligat 

sa îi modifice în mod corespunzator condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o 

repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform 

recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor 

salariale. 

  

(4) In cazul in care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de muncă salariatele 

au dreptul la concediu de risc maternal. 

  

(5) Pentru protectia sănătății lor și a copilului lor, dupa naștere, salariatele au obligația de a efectua 

minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/9083/medicina-muncii-cum-se-acorda-indemnizatia-de-risc-maternal.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/9083/medicina-muncii-cum-se-acorda-indemnizatia-de-risc-maternal.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/9083/medicina-muncii-cum-se-acorda-indemnizatia-de-risc-maternal.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/9083/medicina-muncii-cum-se-acorda-indemnizatia-de-risc-maternal.html
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    -  Angajatorii sunt obligati să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, doua 

pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste 

pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul. 

    -  La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 

sau de muncă cu două ore zilnic. 

   -  Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 

timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului. 

   -  În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor 

îndeplini condițiile de igienă corespunzatoare normelor sanitare în vigoare. 

  

   (6) Salariata gravidă, care a născut recent și care alaptează nu poate fi obligată să desfașoare munca de 

noapte. 

   -  În cazul în care sănătatea acestor salariate este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat 

ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de munca de zi, cu menținerea salariului 

de bază brut lunar. 

   -  Solicitarea salariatei se însoțește de un document medical care menționează perioada în care 

sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

   -  În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va 

beneficia de concediul și indemnizația de risc maternal. 

  

   (7) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 

- salariatei gravide, lăuze sau care alaptează din motive care au legatură directă cu starea sa; 

- salariatei care se afla în concediu de risc maternal; 

- salariatei care se afla în concediu de maternitate; 

- salariatei care se afla în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul 

copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

- salariatei care se afla în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în 

cazul copilului cu handicap, în varstă de până la 18 ani. 

 

  (8) Interdictia concedierii salariatei care se află in concediu de risc maternal se extinde, o singură dată, 

cu până la 6 luni dupa revenirea salariatei în unitate. 

 -  Dispozitiile de concediere menționate nu se plica în cazul concedierii pentru motive economice ce 

intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. 

 -  Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le 

consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanță 

judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii. 

 -  Actiunea în justiție a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbru judiciar. 

  

(9) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată aflata în una dintre 

situatiile menționate mai sus, are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii 

în scris către salariată, să transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor 

salariaților din unitate, precum si Inspectorului teritorial de muncă . 

      Copia deciziei se însotește de copiile documentelor justificative pentru măsura luată. 

  

(10) Reprezentantii sindicali sau reprezentantii aleși ai salariaților având atribuții privind asigurarea 

respectării egalității de șanse între femei și bărbați, desemnați în baza Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de sanse între femei și bărbați, au obligatia de a organiza semestrial, în unitățile în care 

functionează, informări privind prevederile OU.G. nr. 96/2003. 

  

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/18319/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-concediere-concedieri-ilegale-preaviz-concedieri-colective-concedieri-ce-tin-sau-nu-de-persoana-salariatului.html
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VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE SALARIAȚILOR 

 

SECȚIUNEA 1 

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

 

Art.22. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privescdesfășurarea 

relațiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborareanormelor de 

muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă; 

d) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și 

din contractele individuale de muncă; 

e) să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial 

drepturile și interesele acestora; 

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze 

contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 

g) să înființeze Registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului in termen de 

3 zile lucrătoare de la data solicitării; 

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 

 

 

SECTIUNEA 2 

OBLIGAȚIILE SALARIATILOR 

 

Art. 23. (1) Salariatii au, în principal, următoarele obligații: 

 

a) respectarea prevederile cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Instituției și 

Regulamentul Intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de 

muncă și fișa postului; 

b) obligația de a realiza norma de muncă: 40 de ore norma de lucru din care 16/20/25 norma de 

predare și diferența activități complementare pentru personalul didactic și 40 de ore pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic și de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fișei 

postului; 

c) respectarea măsurilor de securitate și sănătate a muncii în unitate; 

d) obligația de a respecta principiul confidențialității cu privire la activitatea  profesională; 

e) realizarea responsabilă și la un nivel maxim de competență a îndatoririlor de serviciu; 

f) respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă; 

g) respectarea programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru pentru 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu; 

h) însușirea și respectarea normelor de muncă, a altor reguli și instrucțiuni stabilite pentru 

compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 
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i) utilizarea responsabilă și în conformitate cu documentațiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, 

instalațiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care își desfășoară activitatea sau la care au 

acces, precum și exploatarea acestora în deplină siguranță; 

j) ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și perfecționare 

profesională recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor și instrucțiunilor privind 

activitatea pe care o desfășoară; 

k) comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalți salariați, asigurarea 

unui climat de disciplină, ordine și bună înțelegere; 

l) înștiințarea fără întârzâiere a șefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenței unor 

nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, și acționarea pentru diminuarea efectelor 

acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viata persoanelor sau prejudicierea 

patrimoniului Angajatorului; 

m) respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului; 

n) anunțarea șefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la 

serviciu (boală, situații fortuite); 

o) participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator; 

p) evidența, raportarea și autoevaluarea activității profesionale, conform procedurii, cu respectarea 

dispozițiilor legale în vigoare; 

r) îndeplinirea, temporar sau permanent, de comun accord, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite 

de conducerea Angajatorului pentru buna desfășurare a activității. 

s) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 

(2) Cadrele didactice au următoarele obligaţii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să 

acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 

definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un 

formular specific elaborat de Minister împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate 

necesară funcţionării în sistemul de învăţământ; 

c) să desfăşoare doar activităţi compatibile cu demnitatea funcţiei didactice, fiind interzise activități cum 

sunt: 

 • prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona limitrofă;  

 • comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

 • practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în 

manieră obscenă, a corpului; 

d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore 

profesorii de psihopedagogie specială și profesorii de specialitate să aibă întotdeauna catalogul clasei 

asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor 

didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în 

vigoare; 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor/părintilor/tutorilor legali notele acordate şi să le 

consemneze în carnetul de elev, respectiv să comunice în scris situația școlară la final de semestru 

părinților care nu participă la întâlniri; 

f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la 

clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, 

dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 



29 

 

g) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum  21 zile de la începerea semestrului 

planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, respectiv 

planurile de intervenție personalizate sau planificările săptămânale la începutul fiecărei săptămâni, toate 

documentele avizate de responsabilul comisiei pentru curriculum; 

h) cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri 

din motive medicale sau personale neprevăzute pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

i) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi 

partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale 

j) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în 

îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

k) cadrele didactice nu trebuie să se angajeze în discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane 

referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

l) nici un cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze 

absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica 

disciplinei pe care o predă; 

m) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala și verifica starea 

materialelor/obiectelor de mobilier; 

n) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de 

profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 

o) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului clasei; 

p) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ; 

r) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 

s) serviciul pe şcoală, efectuat în afara orelor de predare-recuperare, conform graficului stabilit la 

începutul anului școlar, este obligatoriu pentru toate cadrele didactice din învățământul special primar şi 

reprezintă un indicator în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră 

abatere disciplinară; 

t) cadrele DIDACTICE sunt obligate să semneze zilnic condica de prezență conform orarelor 

aprobate , respectiv de activitati privind activitatea de 40 ore/săptămână conform art.262 alin. (1) din 

Legea nr.1 / 2011, indicându-se activitățile derulate conform documentelor de proiectare (planificari/ 

PIP); sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de activități / prezență, cu excepţia 

celor efectuate de către director/persoane desemnate de acesta; 

 

Conform art.9 alin. (1) din Ordinul MEC nr. 4135/21.04.2020 privind asigurarea continuității 

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar Educatoare-educator / 

Profesorul pentru învățământ special preșcolar realizează, după caz, următoarele activități: 

a) informează părinții preșcolarilor / elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea 

de învățământ și modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv 

cu privire la drepturile și obligațiile acestora; 

b) coordonează activitatea grupei / clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării preșcolarilor / elevilor la activitatea de învățare on-line; 

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ, la stabilirea 

platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în 

activitatea desfășurată; 
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d) transmite părinților preșcolarilor / elevilor de la grupă / clasa pe care o coordonează programul 

stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitatrea 

învățării on-line; 

e) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor / elevilor la activitățile suport 

pentru învățarea on-line; 

f) colectează feedback-ul de la preșcolari / elevi și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea 

activității suport pentru învățarea on-line și îl transmit conducerii unității de învățământ; 

g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt 

implicați preșcolarii / elevii grupei / clasei. 

 

Conform art.9 din  Ordinul MEC nr. 4135/21.04.2020 privind asigurarea continuității procesului de 

învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar Învățătorul de la clasele pregătitoare, 

clasele I, clasele a II-a , clasele a III-a și clasele a IV-a / Profesorul pentru învățământ primar de la 

clasele pregătitoare, clasele I, clasele a II-a , clasele a  III-a și clasele a IV-a / Profesorul diriginte ( 

profesorul de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială) realizează, după caz, 

următoarele activități: 

a) informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de 

învățământ și modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu 

privire la drepturile și obligațiile acestora: 

b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării 

participării elevilor la activitatea de învățare on-line; 

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ, la stabilirea 

platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în 

activitatea desfășurată; 

d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de 

învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line; 

e) menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile 

de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează; 

f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile suport pentru învățarea 

on-line; 

g) asigură comunicarea cu părinții elevilor la activitățile suport pentru învățarea on-line ; 

h) colectează feedback-ul de la elevi, părinți, cadre didactice de la clasă, cu privire la organizarea și 

desfășurarea activității suport pentru învățarea on-line și îl transmit conducerii unității de 

învățământ; 

i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt 

implicați elevii / profesorii clasei. 

 

 Conform art. 10 din Ordinul MEC nr. 4135/21.04.2020 privind asigurarea continuității procesului de 

învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar Cadrele didactice (profesorii 

psihopedagogi, învățător-educator / profesor-educator, profesor-educator, profesori 

kinetoterapeuti, profesorii de sprijin si itinerant) realizează următoarele activități: 
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a) colectează informații necesare accesului și participării prescolarilor /elevilor la activitatea de 

predare – învățare – evaluare desfășurată on-line; 

b) proiectează activitatea suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principiilor didactice și a 

celor privind învățarea on-line; 

c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității 

actului educațional; 

d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme 

educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate, în 

procesul de învățare on-line; 

e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor; 

f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate 

și a rezolvării sarcinilor de lucru; 

g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile 

și termenele de raportare stabilite de către aceasta; 

h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către MEC, ISJ și conducerea 

unității de învățământ. 

 

(3) Activitatea profesorul de serviciu, conform Procedurii formalizate privind efectuarea 

serviciului pe școală se desfășoară astfel : 

 

• Graficul serviciului pe şcoală se întocmeşte semestrial de către coordonatorul serviciului pe 

şcoală. Pentru locaţia din str. Menumorut, respectiv pentru clasele de învățământ special primar,  

planificarea se face semestrial şi profesorul de serviciu îşi desfăşoară activitatea o săptămână. 

• Graficele semestriale cuprinzând planificarea  cadrelor didactice de serviciu pe şcoală  vor fi 

trimise, prin e-mail, d-nei secretare pentru a le lista, pentru a le prezenta spre verificare şi 

aprobare d-nei director, după care se vor afișa la avizier de către responsabilul  locaţiei.  

• Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie. În cazul unor situaţii speciale 

anticipate profesorul desemnat de serviciu are obligaţia să găsească un înlocuitor pentru ziua 

respectivă şi să anunţe din timp la secretariatul Centrului. Dacă sunt situaţii neprevăzute, 

serviciul este preluat de colegul desemnat pentru săptămâna următoare. 

• Serviciul pe şcoală se efectuează în intervalul 8,00 – 16,00. La sosire verifică starea clădirilor 

şi a sălilor de grupă. 

• Profesorul de serviciu legitimează, îndrumă şi informează, în caz de nevoie, persoanele străine 

care intră în clădiri.  

• Anunţă conducerea unităţii şi organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor 

evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări etc) sau direct, dacă este cazul unei urgenţe, 

serviciul 112 şi apoi conducerea unităţii. 

• Personalul didactic de serviciu trebuie să avertizeze, în cel mai scurt timp, asistenta medicală 

în legătură cu eventualele accidentări ale copiilor sau în caz de urgenţă – 112.  

• Controlează evitarea risipei de apă, energie termică sau energie electrică, prin lăsarea robinetelor 

deschise, a becurilor aprinse, în mod nejustificat, pe coridoare, grupuri sanitare, cabinete şi în 

sălile de grupă şi consiliază copiii, dacă este posibil, pentru evitarea risipei. 
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• Profesorul de serviciu are dreptul să dea dispoziţii personalului de curăţenie în vederea 

remedierii unor nereguli privind igiena şi curaţenia în unitate. 

• Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în registrul special dacă în timpul 

serviciului său au fost deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente deosebite şi 

propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii instructiv – 

educative.  

• Nerealizarea atribuţiilor va duce la depunctarea profesorului de serviciu, în fişa de evaluare 

anuală sau, în situaţii cu consecinţe grave, vor fi responsabili pentru eventala neglijenţă în 

serviciu, Comisia de disciplină propunând măsurile/sancţiunile ce se impun. 

 

(4) Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 

 

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; 

atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa 

postului; 

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se 

discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt 

solicitaţi să participe de către director; 

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele 

didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei; 

d) infirmierele  asigură igiena personală și procesul de hrănire al copiilor/elevilor şcolii la nivelul 

sectoarelor repartizate de compartimentul administrativ şi în conformitate cu fişa postului  asigură zilnic 

siguranța elevilor transportați cu microbusul școlii;   

e) personalul didactic auxiliar are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie și să-și realizeze sarcinile, conform 

fișei de post acolo unde sunt solicitați; 

f) întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor 

care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. 

g) personalul DIDACTIC AUXILIAR are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 

consemnând cu exactitate ora începere program de lucru la sosire și ora sfârșit program de lucru la 

plecare – conform normei de lucru , respectiv numărul de ore lucrate ; 

 

(5)  Personalul nedidactic are următoarele obligaţii: 

 

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic de 8 ore, care poate fi în una sau două 

ture, stabilit de conducerea şcolii împreună cu reprezentanții compartimentului administrativ, căruia i se 

subordonează personalul nedidactic; 

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi 

atribuţiilor din fişa postului; 

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de 

compartimentul administrativ şi în conformitate cu fişa postului; 

d) personalul nedidactic – ingrijitoarele de copii asigură igiena personală și procesul de hrănire al 

elevilor şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de compartimentul administrativ şi în conformitate cu 

fişa postului; 

e) personalul nedidactic - ingrijitoarele de copii asigură zilnic siguranța elevilor transportați cu 

microbusul școlii;  
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f) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii 

şcolii, considerate de interes major pentru instituţie și să-și realizeze sarcinile, conform fișei de post 

acolo unde sunt solicitați; 

g) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală; 

h) este interzis personalului să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de 

interesele instituţiei; 

i) personalul NEDIDACTIC are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu 

exactitate ora începere program de lucru la sosire și ora sfârșit program de lucru la plecare – 

conform normei de lucru , respectiv numărul de ore lucrate ; 

 

Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa 

postului. 

 

Art.24. Timpul de muncă și timpul de odihnă 

 

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 realizate la săptămâna de lucru de 5 zile.   

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.   

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

practică și de evaluare curentă este cea prevazută de art.262 din Legea educației nationale nr.1 / 2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Orele de educație fizică , respectiv orele de religie sunt predate  de profesori cu studii superioare 

de specialitate.În condițiile în care nu pot fi predate de profesori de specialitate aceste ore pot fi predate 

de învățători, institutori, și profesori învăţământ primar (fără studii de specialitate) , ca personal 

necalificat conform legislației în vigoare ,  în sistem de plată cu ora. 

Cadrele didactice care desfășoară activități de mentorat beneficiază de reducerea normei didactice 

de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă cu două ore pe săptămână. 

  

(1) Activitatea instructiv-educativă în CSEI,,Cristal’’Oradea se desfăşoară în zilele lucrătoare 

începând cu ora 7,30 şi terminând la 17,30 , după cum urmează:  

➢ Nivel special preșcolar:  

- I tură  de la ora 7,30 până la ora 12,30  

- a II -a tură de la ora 12,30 până la ora 17,30 

➢ Nivel special primar: 

- de la ora 8.00 până la ora  16.00, conform orarelor aprobate și potrivit planurilor-cadru in 

vigoare. 

 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. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5-10 minute înainte de prima oră din 

orarul propriu. 

 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte 

sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului. Secretariatul 

funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte 
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persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza 

hotărârii Consiliului de administraţie în aşa fel încât să se asigure o permanenţă în zilele de luni, 

marţi, miercuri și joi între orele 8.00-16.30, iar vineri între orele 8.00- 14:00 . 

 

(3)  Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ 

în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, 

întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi 

patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar ,asimilat funcţiei prevăzute de 

legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau ”contabil şef”.  

 Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ, iar programul 

contabilităţii este între 8,00-16,30 de luni până joi, vineri fiind de la 8.00-14.00.   

 

(4) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde 

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ , respectiv  ingrijitoarele de copii, bucătar calificat 

, soferii de pe microbuzele scolare si infirmierele - personal didactic auxiliar.   

 Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  Programul 

administrativ al doamnei administrator patrimoniu al instituției este între 8,00-16,30 de luni până joi, 

vineri fiind de la 8.00-14.00.  

 Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului din subordine, dar 

și programul acestuia  potrivit nevoilor şcolii şi se aprobă de către director.  

 Conform art.23 alin.(1) din Contractul Colectiv de Munca Unic nr.651 din 28.04.2021 personalul 

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

în programul de lucru , în cazul unității noastre CSEI,,Cristal’’Oradea programul de efectuare a pauzei 

de masă este între orele 12:00-12:20.  

 

(5) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar si nedidactic  este stabilit de 

conducerea unității. 

Personalul subordonat compartimentului administrativ are următorul program de lucru: 

- îngrijitoarele, în funcţie de necesităţile şcolii se stabileşte un program adecvat, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, în două schimburi: 

 - I tura de la 6.00-14.00 

 - a II-a tură de la 09.30-17.30 

- infirmierele și în funcție de necesitățile unității, acestea vor lucra în schimburi, de luni până 

vineri , astfel: 

- locatia str.Menumorut nr.41 Oradea 

   -     I tura de la 6.00-14.00   

                      - a II-a tură de la 09.30-17.30,        

 -locatia str.Posada nr.3 Oradea 

  -      I tura de la 6.00-14.00   

                      - a II-a tură de la 08.30-16.30     

                      - a III-a tură de la 09.30-17.30   

 -locatia str.Traian Mosoiu  nr.20 Oradea 

  - I tura de la 7.00-15.00   

  - a II-a tura de la 09.30-17.30 

 -    bucătar calificat lucrează de la orele 6.00-14.00  

- șoferii  de la orele 7.00-12.00 și 13,00-16,00 în zilele lucrătoare 

- asistenta medicală are un program zilnic de la ora 7.30 la 15.30 , după cum urmează  :  

        -locatia str.Menumorut nr.41 Oradea  



35 

 

- în zilele de luni, miercuri și vineri de la 07.30-15.30  

- în zilele de marți și joi de la 07.30- 10.00 

         -locația str.Traian Moșoiu nr.20 Oradea – în ziua de marți este de la 10.00-15.30 

                        -locația str.Posada nr.3 Oradea – în ziua de joi de la 10.00-15.30 

 Conform Contractului Colectiv de muncă , în situatii temeinic motivate, dovedite  cu documente 

justificative, salariații au dreptul de a beneficia de derogări de la programul de lucru stabilit.  

  

La cerere, salariații angajați cu jumătate de normă / post vor fi încadrați cu normă / post întreg, 

daca apar norme sau fracțiuni de normă vacante de aceeași specialitate sau specialități înrudite, respectiv 

posturi ori fracțiuni de posturi de același fel și dacă întrunesc condițiile pentru ocuparea acestora. 

 

Ca regulă, activitățile salariatului în îndeplinirea sarcinilor de serviciu se desfășoară la sediul sau 

punctul de lucru al angajatorului, respectiv CSEI ,,Cristal,,Oradea. 

           În contextul răspândirii virusului Covid-19 pe teritoriul României, pentru asigurarea unui 

echilibru între protejarea stării de sănătate și diminuarea impactului economic și social, angajatorul 

și salariații pot conveni, acolo unde este posibil, prestarea muncii de către angajat la domiciliu sau în 

regim de telemuncă. 

Munca la domiciliu este reglementată de art.108 din Codul muncii în cadrul Titlului II, 

Capitolul IX, iar regulile de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă sunt 

prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

Cele două varietăți ale muncii la distanță se înrudesc , însă implică anumite diferențe. 

Munca la domiciliu reprezintă, conform însăși titulaturii, îndeplinirea atribuțiilor specifice unei 

funcții la domiciliul salariatului, adică, potrivit art. 87 din Codul civil, acolo unde acesta își are locuința 

principală. 

 

Telemunca este acea formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și 

voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc 

decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și 

comunicațiilor. 

 

Principala diferență dintre cele două varietăți de muncă la distanță este dată de aspectul teritorialității, în 

sensul că în cazul telemuncii, locul muncii va putea fi nu numai domiciliul, dar și în orice alt loc ales de 

către telesalariat (orice salariat care desfășoară activitatea în regim de telemuncă), în afara locului de 

muncă organizat de angajator. 

Art. 25.  

(1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu,inundație sau 

orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete 

sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potential generatoare de astfel de situații 

și să acționeze, după caz pentru rezolvarea acestora și pentru diminuarea efectelor lor negative. 

 

(2) Salariatii care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai scurt 

posibil. 

 

Art. 26. 



36 

 

 În situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a angajatorului,fiecare salariat are 

obligația de a participa, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă ,la executarea oricăror lucrări 

și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile angajatorului.  

  

 

SECTIUNEA 3 

DREPTURILE SALARIAȚILOR 

Art. 27 

 (1)  Salariații angajatorului au, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de șanse si de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare și consultare; 

i) dreptulde a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului demuncă; 

j) dreptul la protecție în caz de concediere; 

k) dreptul de a participa la acțiuni colective; 

l) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

m) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile; 

n) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de 

Ministerul Educației și ISJ Bihor;  

o) lansează proiecte şi activități extracurriculare și participă la desfăşurarea lor; 

p) dreptul de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situații conform  

din Contractului colectiv de munca nr.651 / 28.04.2021, după cum urmează: 

     - căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare 

                - nașterea unui copil –5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă au urmat un curs de 

puericultură ( concediu paternal) 

                 - căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare 

                 - decesul soțului/ soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor, salariatului sau a 

altor persoane aflate în întreținere – 5 zile lucrătoare 

                - schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului – 5 zile lucrătoare 

                - decesul socrilor salariatului – 5 zile lucrătoare 

                - schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare 

     -ingrijirea sanatatii copilului-1 zi lucratoare, (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 

2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii) 

r) dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor situații personale nu mai mult de 30 de zile 

lucrătoare pe an calendaristic fără a afecta vechimea în învățământ - conf art.31 alin (1) din CCM; 

s) dreptul la concediu fără plată pentru finalizarea studiilor sau pregătirea examenelor sau a 

concursurilor de ocuparea unui post sau funcții în învățământ nu mai mult de 90 de zile lucrătoare 

pe an calendaristic fără a afecta vechimea în învățământ – conform art.31 alin.(2) din CCM; 

t)  salariații beneficiază și de alte concedii fără plată, pe durate  determinate, stabilite prin acordul 

părților – conform art.31 alin.(3) din CCM; 
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u) cadrele didactice titulare au  dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar o data la 10 

ani cu aprobarea Consiliului de Administrație cu rezervarea postului/catedrei didactic/e pe perioada 

respective – conform art.31 alin.(4) din CCM; 

-concediul prevăzut la lit.u) 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 – 

conform art.31 alin.(5) din CCM; 

v)pe lângă concediul paternal prevăzut la art.30 alin.(1) lit.b) din CCM, 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 OUG nr.111/2020 privind creșterea copiilor, cu modificările și completările 

ulterioare.De acest drept beneficiazș și mama, în situația în care tatăl este beneficiarul concediului 

pentru creșterea copilului; 

w) dreptul la decontarea cheltuielilor de navetă la și de la locul de muncă pentru personalul din 

învățământ care își desfășoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/ reședință – 

conform art.52 alin.(1) din CCM. 

 

Art.28. 

Modalitatea de acordare a drepturilor cadrelor didactice: 

 

a) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediu de 

odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare. 

Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul 

preuniversitar se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de 

interesul învăţământului şi al celui în cauză, astfel încât concediul de odihnă să fie efectuat integral 

în anul şcolar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenelor naţionale – conform Ordinului M.E. nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic 

de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de 

stat; 

b) pe perioada vacanțelor scolare Consiliul de administrație al CSEI Cristal Oradea poate decide 

organizarea de activități educative de vacanță cu avizul DSP la ciclul preșcolar. Personalul 

institutiei are obligatia de a sustine aceste activități conform unei programări colective , activități  pe 

care le vor nota în condica de prezență ; 

c) personalul din CSEI Cristal Oradea poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale 

deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. 

Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligatia de a-și asigura suplinirea cu 

personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea / Biletul de învoire colegială (Anexa 1)  se 

depune la registratura unității, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigura suplinirea 

pe perioada învoirii și se aprobă de director. Cererea se soluționează în maxim 24 de ore – conform 

art.30 alin.(3) din CCM. În toate situațiile biletele  de învoire se înregistrează la secretariatul unității 

și se aprobă de către director, specificându-se clar perioada,  programul de suplinire sau recuperare 

și numele persoanei/persoanelor care asigură suplinirea; 
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d) cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază 

de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu 

aprobarea Consiliului de Administrație, fără a putea desfășura 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 , consecutive sau fracționat  -

conform art.30 alin.(6) din CCM; 

e) profesorii metodiști își pot stabili  o zi metodică, în caz contrar orele din ziua în care se desfășoară 

inspecția vor fi recuperate conform unui program depus la direcțiunea instituției cu cel puțin o zi 

înaintea inspecției; 

f) angajații  cu 1 sau 2 copii au dreptul la o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, 

respectiv două zile lucrătoare libere în cazul familiilor cu 3 sau mai mulți , justificată ulterior cu 

acte doveditoare din partea medicului de familie a 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 representant 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 – conform art.30 alin.(4) din CCM; 

g) cadrele didactice au dreptul la o învoire de maxim 3 zile pe semestru pentru formare profesională: 

cursuri și programe de formare, Conferințe, Simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, lansare de  

carte etc., având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat sau de a-și recupera orele 

aferente perioadei respective, după caz; 

j) personalul didactic poate participa la activitati de predare/învățare/formare în cadrul 

parteneriatelor strategice  Erasmus+ aprobate în unitate după parcurgerea procedurii de selecție 

și cu asigurarea orelor de predare pe perioada mobilității cu personal didactic calificat prin 

suplinire colegială. 

În situatii excepționale (cazuri de copii care nu accepta alt personal didactic de predare ) dar cu 

asigurarea supravegherii copiilor, cadrele didactice participate la mobilitati pot recupera materia 

aferenta conform unui plan de recuperare a orelor aprobat de directorul institutiei. 

k) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 

şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării 

activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau 

psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului 

de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, respectiv în timpul 

asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice, membrii CEAC şi conducerea şcolii;) 

l) cadrele didactice au dreptul de acordarea suplinirii la  plată cu ora conform legislației în vigoare; 

(m)Pentru primele 5 zile calendaristice de concediu medical inițial suplinirea se asigură prin 

intermediul profesorului de serviciu sau in regim de voluntariat de către cadre didactice care 

predau la clase / grupe de preșcolari. 

 

Art.29. 

•  Criteriile pe baza cărora Direcțiunea va selecta cadrele didactice care asigură suplinirea în 

cazul concediilor medicale sunt: 

a) Să corespundă din punct de vedere al studiilor; 

b) Să facă parte din Consiliul clasei; 

c) Să se remarce prin activități neremunerate în folosul instituției: membru în diferite comisii, activități 

de voluntariat etc. 
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d) Să cunoască colectivul de elevi din interacțiuni anterioare; 

e) Să poată asigura siguranța și securitatea colectivului de elevi. 

 

     (2) Criteriile pe baza cărora cadrele didactice vor selecta colegii care îi suplinesc sunt: 

a) Să facă parte din Consiliul clasei; 

b) Să cunoască colectivul de elevi din interacțiuni anterioare; 

c) Să poată asigura siguranța și securitatea colectivului de elevi. 

 

     (3) Suplinirea la clasă se asigură, după cum urmează: 

a) Instituția asigură suplinirea și remunerează ambele cadre didactice în caz de concediu medical, după 

concediul medical inițial , respectiv după primele 5 zile calendaristice . 

b) Instituția asigură suplinirea și remunerează ambele cadre didactice în cazul învoirilor pentru 

evenimente personale: căsătorie, deces, etc. 

c)  Cadrul didactic își asigură suplinirea în cazul învoirilor pentru motive personale și pentru îngrijirea 

sănătății copilului, conform criteriilor mai sus menționate. 

d) Cadrul didactic își asigură suplinirea în cazul învoirilor pentru participarea la activități de formare 

profesională și mobilități Erasmus+. 

 

Art.30. 

 Modalitatea de acordare a drepturilor  personalului didactic auxiliar și nedidactic: 

a) potrivit art.29 (1) din CCM beneficiază de concediu de odihnă, conform vechimii în muncă astfel: 

- până la 5 ani vechime  - 21 zile lucrătoare 

 - între 5 și 15 ani vechime – 24 zile lucrătoare 

- peste 15 ani vechime – 28 zile lucrătoare 

Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabilește de 

către  Consiliul de administraţie al unității împreună cu reprezentantul organizației sindicale, în 

perioada vacanțelor școlare; 

b) personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 

și 10 zile lucrătoare conform art.29 (5) din Contractului Colectiv de Munca înregistrat la MMJS-DDS 

cu nr.651 / 28.04.2021. Durata exactă  a concediului de odihnă suplimentar fiind stabilită de comisia 

paritară de la nivelul unitații și aprobată de consiliul de administrație al instituției, cu asigurarea 

desfășurării activității în compartimentele respective. 

c) angajații  cu 1 sau 2 copii au dreptul la o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, 

respectiv două zile lucrătoare libere în cazul familiilor cu 3 sau mai mulți , justificată ulterior cu acte 

doveditoare din partea medicului de familie a 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 representant 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 – conform art.30 alin.(4) din CCM; 

d) personalul din CSEI Cristal Oradea poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale 

deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. 

Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligatia de a-și asigura suplinirea cu 

personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea / Biletul de învoire colegială (Anexa 2)  se depune 

la registratura unității, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada 

învoirii și se aprobă de director. Cererea se soluționează în maxim 24 de ore – conform art.30 alin.(3) 



40 

 

din CCM. În toate situațiile biletele  de învoire se înregistrează la secretariatul unității și se aprobă de 

către director, specificându-se clar perioada,  programul de suplinire sau recuperare și numele 

persoanei/persoanelor care asigură suplinirea; 

e) dreptul de a face parte din comisii organizate la nivelul instituției în funcție de atribuțiile de serviciu 

specifice. 

 

Art. 31. 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 

disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 

săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale din Regulamentul de 

organizare și funcționare a instituției, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 

contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

 

Art. 32. 

 Sunt interzise: 

a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de 

băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de serviciu sau care perturbă 

activitatea altor salariați; 

b) nerespectarea programului de lucru, întârzîierea sau absentarea nemotivată;  

c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât 

cele ale Angajatorului; 

d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Angajatorului; 

e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror obiecte de inventor (laptop, video-proiector, 

instrumente musicale, etc) și documente școlare (cataloage, registre matricole, condici de prezență, stat 

de funcții și de personal, etc) aparținând acesteia, fără acordul conducerii Angajatorului; 

f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau de uz comun, precum și deteriorarea 

funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări 

necorespunzătoare; 

g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștintă pe orice cale sau copierea pentru alții, fără 

aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații privind activitatea Angajatorului sau a 

datelor specificate în fișele sau dosarele personale ale angajaților; 

h) prestarea oricărei activități remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul 

liber - în beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului; 

i) efectuarea de mențiuni, ștersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de prezență; 

j) atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați, față de managementul unității  (conduită 

necivilizată, insultă, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea și vătămarea integrității corporale sau a 

sănătății); 

k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța Angajatorului, a propriei persoane, a 

elevilor sau a colegilor; 

l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului; 

m) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau 

materii prime ale acestuia; 

n) fumatul în spațiile unității școlare se sancționează conform Legii nr. 349/2002 cu modificările 

ulterioare. 
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În urma constatării prezenței uneia sau alteia dintre faptele mai sus amintite se sancționează 

persoanele în cauză conform prezentului Regulament intern, Codului etic și a altor documente 

legislative fiind considerate abatere disciplinară. 

  

Art.33  

Recompense pentru profesori:  

a) Evidenţierea în cadrul echipei manageriale; 

b) Evidenţierea în Consiliul Profesoral; 

c) Acordarea unor funcții/responsabilități la nivelul instituției în cazul îndeplinirii cu responsabilitate a 

sarcinilor de serviciu prevăzute în fișa postului; 

d) Propunerea pentru acordarea  gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de Ministerul 

Educaţiei și Cercetării ; 

e) Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local, regional, naţional, 

pentru participarea la conferinţe şi întâlniri internaţionale. 
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VII. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR ȘI RECLAMAȚIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR  

 

 

 Art. 34.  

(1) Salariații au dreptul să adreseze conducerii angajatorului, în scris, petiții individuale, dar numai în 

legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfășurată.  

(2) Prin petiție se înțelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează 

conducerii angajatorului în condițiile legii și ale regulamentului intern.  

(3) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 

 

Art.35 

 (1) Cererile sau reclamațiile se adresează reprezentantului legal al angajatorului și se înregistrează la 

secretariat. 

 (2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai amănunțită, 

reprezentantul legal al angajatorului numește o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor.  

(3) În urma verificării angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu constatări, 

concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al angajatorului. 

 (4) Reprezentantul legal al angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30 

de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației. 

 (5) În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai amănunțită, 

reprezentantul legal al angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

 

 Art. 36 

 (1) Salariații nu pot formula două petiții privitoare la aceeași problemă.  

(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe petiții cu 

același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.  

(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut sau care privește 

aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se mențiune că s-a verificat și i s-a dat deja un răspuns 

petiționarului.  

 

Art.37  

(1) Salariații și angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin bună înțelegere sau prin 

procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.  

(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011. 
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VIII. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 

 

Art. 38.  

 

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii,sancțiuni 

disciplinare salariatilor săi ori de cate ori constată că aceștia au săvarșit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 

săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 

contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale 

ale conducătorilor ierarhici. 

Sunt interzise: 

a. prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de 

băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de serviciu sau care perturbă 

activitatea altor salariați; 

b. nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată; 

c. părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât 

cele ale angajatorului; 

d. executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului angajatorului; 

e. comportamente inadecvate, utilizarea unui limbaj nepoliticos sau trivial în comunicarea între angajați 

sau între angajați și superiori. 
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IX. ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE PENTRU 

DIFERITE CATEGORII DE PERSONAL 

 

Art. 39 

 

(1) Încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de 

comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancționeaza ca atare,indiferent de funcția sau 

postul pe care il ocupă persoana care a săvărșit fapta. 

(2) Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către salariația 

obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de serviciustabilite în 

contractele individuale de muncă, în fișa postului, în Regulamentul de organizare și funcționare a 

intituției, Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele și dispozițiile 

legale ale conducătorilor ierarhici. 

(3) Comisia pentru disciplină are caracter ocazional și funcţioneazã pe întreaga perioadã a anului şcolar. 

Ea se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, în 

urma constatării unor abateri disciplinare. 

Conform LEN 1/2011, art. 280, orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ cu privire la 

săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în sris și se înregistrază la 

Registratura unității de învățământ. 

 

Art. 40 

 

 (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o 

abatere disciplinară sunt pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic în conformitate cu Codul 

Muncii/LEN 1/2011: 

a) avertismentul verbal; 

b) avertismentul scris; 

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

d) reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 41  

 

(1)Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, în raport cu gravitatea abaterilor sunt 

în conforitate cu LEN 1/2011: 

(2)Tipuri de abateri și măsurile graduale care se pot lua sunt următoarele: 

a) Întârzierea la ore se sancționează cu: avertisment verbal/scris, neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 

10 minute de 3 ori consecutiv; 

b) Absenţă nemotivată de la ore se sancționează cu: avertisment verbal/scris, neplata orelor;  diminuarea 

calificativului anual dacă se absentează nemotivat/neanunțat de cel puțin 3 ori. 

c) Absenţa nemotivată de la Consiliul Profesoral se sanctionează cu: avertisment verbal/scris, 

atenționare în fața cadrelor didactice membre ale Consiliului clasei, atenționare în fața comisiei 

metodice din care face parte, atenţionare în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului profesoral, 

diminuarea calificativului anual dacă se absentează nemotivat/neanunțat de cel puțin 3 ori. 
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d) Atitudine necorespunzătoare faţă de colegi, elevi, manageri, părinți se sancționează cu avertisment 

verbal/scris, atenționare în fața cadrelor didactice membre ale Consiliului clasei, atenționare în fața 

comisiei metodice din care face parte, atenţionare în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului 

Profesoral, diminuarea calificativului anual pentru 3 situații necorespunzătoare 

e) Consumul de alcool/tutun în incinta școlii se sancționează cu avertisment verbal/scris, atenționare în 

fața cadrelor didactice membre ale Consiliului clasei, atenționare în fața comisiei metodice din care face 

parte, atenţionare în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului Profesoral, sancțiunile/amenzile 

prevăzute de lege 

f) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu se sancționează cu: avertisment verbal/scris, atenționare în fața 

cadrelor didactice membre ale Consiliului clasei, atenționare în fața comisiei metodice din care face 

parte, atenţionare în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului Profesoral; diminuarea 

calificativului; 

g) Utilizarea bunurilor școlii în interes personal se sancționează cu: avertisment verbal/scris,  atenţionare 

în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului Profesoral 

h) Neefectuarea orei fără un motiv întemeiat sau nerespectarea de către cadre didactice a duratei orei se 

sancționează cu  avertisment verbal/scris, atenționare în fața cadrelor didactice membre ale Consiliului 

clasei, atenționare în fața comisiei metodice din care face parte, atenţionare în faţa Consiliul de 

Administrație sau al Consiliului Profesoral, neplata orei la a treia abatere 

i) Promovarea negativă a imaginii instituției la comunității prin afirmații/acțiuni care pot produce 

prejudicii morale se sancționează cu  avertisment verbal, atenționare în fața cadrelor didactice membre 

ale Consiliului clasei, atenționare în fața comisiei metodice din care face parte, atenţionare în faţa 

Consiliul de Administrație sau al Consiliului Profesoral 

j) Manifestarea unei atitudini inadecvate prin agresiuni verbale sau acte de violență fizică față de colegi, 

elevi, părinți sau echipa managerială se sancționează cu avertisment verbal, atenționare în fața cadrelor 

didactice membre ale Consiliului clasei,  atenţionare în faţa Consiliul de Administrație sau al Consiliului 

Profesoral. 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(3) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. 

 

Art.42 

 (1) În unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către director sau de 

cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație ori ai Consiliului Profesoral.  

(2) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea 

celui în cauză și verificarea susținerilor făcute de acesta, în apărare. 

(3) Pentru cercetarea abaterilor săvârșite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 

membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție 

sau un reprezentant al salariaților iar ceilalti sunt cadre didactice care au funcția didactică cel puțin egală 

cu a celui care a săvărșit abaterea. 

(4) Comisiile de cercetare sunt numite de Consiliul de Administrație  

(5) În cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care 

au fost săvărșite, existența sau inexistența vinovăției, precum șiorice alte date concludente. 

(6) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea care a numit 

această comisie, respective director. 
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(7) Sancțiunile se comunică celui în cauză printr-o decizie scrisă, de către directorul unității de 

învățământ . 

 

(8) Răspunderea materială a personalului didactic se stabilește conform legislației muncii. Imputarea, 

precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor sefac de către conducerea 

unității, în afară de cazurile în care, prin lege, se dispun altfel. 
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X. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 43. (1) Ca urmare a sesizării conducerii Angajatorului cu privire la săvărșirea unei abateri 

disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității,Regulamentului intern, contractului individual de muncă sau 

contractului colectiv demuncă aplicabil, ordinelor și dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, al 

Angajatorului sau persoana împuternicită de acesta va dispune efectuarea cercetări disciplinare 

prealabile. 

(2) Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, și un reprezentant al 

organizației sindicale al cărui membru este salariatul cercetat. 

(3) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune nu poate fi dispusă înainte de efectuareaunei 

cercetări disciplinare prealabile. 

(4) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scrisde 

persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, 

precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Comisia îl va convoca înscris pe salariatul 

cercetat, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte. 

(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile. 

(6) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate 

apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă 

toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum șidreptul să fie asistat, la cererea sa, de 

către un reprezentant al sindicatului al cărui membrueste. 

(7)Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării și să solicite în apărare probele pe 

care le consideră necesare. 

(8)Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația de a lua onotă scrisă 

de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziția salariatului față de fapta pe care a comis-o și 

împrejurările invocate în apărarea sa. 

(9) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvărșită; 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 

c) consecințele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(12) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va întocmi 

un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abateriidisciplinare, 

descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfășurat cercetarea disciplinarăprealabilă și ascultarea 

salariatului, prezentarea condițiilor și împrejurărilor în care fapta a fostsăvărșită, prezentarea 

consecințelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului și a eventualelor 

sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilireagradului de vinovăție a salariatului, 

probele administrate și propunerile persoanei/comisiei împuternicite de către Angajator să realizeze 

cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancționare disciplinară a salariatului. 

(13)Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale. 
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Art. 44.  

 

(1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de sancționare. 

(2) Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abateriidisciplinare 

săvărșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvărșită; 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 

c) consecințele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(3) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa în formă scrisă, în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvărșireaabaterii disciplinare, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data săvărșirii faptei. 

 

Art. 45. 

 

 (1) Decizia de sancționare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul de organizare și funcționare al unității, 

Regulamentul intern sau contractual colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetăriidisciplinare 

prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3) din Codul muncii, nu a 

fost efectuată cercetarea;  

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; 

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. 

(2) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la dataemiterii și 

produce efecte de la data comunicării. 

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz alprimirii, 

prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. 

(4) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competenteîn termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

(5) Răspunderea materială a personalului didactic se stabilește conform legislației muncii. Imputarea, 

precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se fac de către conducerea 

unității, în afară de cazurile în care, prin lege, se dispune altfel. 

 

Art. 46.  

Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se 

aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilordisciplinare se constată prin 

decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 
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XI. CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 

SALARIAȚILOR 

 

Art. 47. 

 

 (1) Evaluarea periodică a personalului didactic se va realiza în conformitate cu Fișa Postului, prin 

utilizarea Fișei de evaluare conform metodologiilor legale în vigoare: OMECTS nr.6143/2011 , 

Metodologia anuală de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar , modificat și completat prin 

Ordinul nr.3597/18.06.2014 și Ordin Ministrul  Educației Cercetării.nr.4247 / 31.05.2020. 

(2) Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile 

de învăţământ preuniversitar se realizează în etape conform calendarului metodologiilor legale în 

vigoare. 

a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a 

raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare. 

b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice 

sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii 

comisiei pentru fiecare persoană evaluată. 

c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul Consiliului de 

Administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ.  

(3) Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje iar acestea vor fi transformate în calificative 

conform prevederilor cuprinse în fișa de  evaluare. 

(4) Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în vederea optimizării activităților viitoare. 

(5) Evaluarea personalului contractual  nedidactic și didactic auxiliar  se face cu respectarea 

prevederilor OMECTS nr.3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 
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XII.      PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  

Art.48. 

 Unitatea de învățământ prelucrează datele cu caracter personal ale salariatilor în următoarele scopuri 

prevăzute de dispozitii legale și/sau necesare pentru respectarea dispozitiilor legale: 

- respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau 

prin acorduri colective; 

- gestionarea, planificarea și organizarea muncii; 

- asigurarea egalitatii și diversității la locul de muncă; 

- asigurarea sănătății și securității la locul de muncă; 

- evaluarea capacității de muncă a salariatilor; 

- valorificarea drepturilor de asistență socială; 

- exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă; 

- organizarea încetarii raporturilor de muncă. 

  

Art.49  

Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele 

menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile care 

conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare. 

  

Art.50 

 Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al unității își 

exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilitaților 

respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților. 

  Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția 

datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legatură cu protecția datelor cu 

caracter personal. 

  

Art.51. 

Toți salariatii au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic sau 

responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legatură cu orice nelămurire, suspiciune sau 

observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale beneficiarilor 

serviciilor oferite de unitate și/sau colaboratorilor unității, în legătură cu orice divulgare a datelor cu 

caracter personal și în legatură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter 

personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice 

mijloace. 

  

Art.52   

Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va face 

telefonic și în scris.  

Având în vedere importanța specială pe care unitatea  o acordă protecției datelor cu caracter 

personal, încălcarea acestei obligații de informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate 

atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel. 

  

Art.53. 
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  Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de 

natura să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților si ale 

 

 beneficiarilor serviciilor oferite de unitate si/sau colaboratorilor unității. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu 

privire la utilizarea acestor date este interzisă. 

  

Art.54 

  Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, 

cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

  

Art.55   

Conform ,,Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Pandemiei de 

COVID-19 , adoptată la data de 19.03.2020 de Comitetul European pentru protecția datelor , operatorul 

și împuternicitul trebuie să asigure protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate având la 

bază : 

• Legalitatea prelucrării – RGPD permite autorităților competente de sănătate publică și 

angajatorilor să prelucreze datele cu caracter personal în contextual unei epidemii, în 

conformitate cu legislația națională și în condițiile prevăzute de aceasta, 

- în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal , inclusiv categorii speciale de date 

de către autoritățile competente(exemplu, autorități de sănătate publică) 

- în contextual ocupării forței de muncă , prelucrarea datelor cu character personal poate fi 

necesară pentru respectarea unor obligații legale la care angajatorul este supus, cum ar fi 

obligații referitoare la sănătate și Securitate  la locul demuncă sau la interesul public, precum 

controlul bolilor și alte amenintări la adresa sănătății. 

• Datele cu caracter personal necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite trebuie prelucrate 

în scopuri bine determinate și explicite, acestea fiind principii de bază referitoare la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

 

Art.56. 

 În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului  European  și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016  privind protecția 

persoanelor fizice  în ceea ce privește  prelucrarea  datelor  cu caracter personal și privind libera 

circulație  a acestor date  și de abrogare  a Directivei 95/46/CE. 
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XIII       DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 57. 

 

 (1) Prezentul Regulament Intern are la bază prevederile legislației în vigoare: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

• Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul 

general privind protecția datelor - GDPR 

• Legea nr 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice 

• Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii (republicat, cu modificările şi completările ulterioare) 

• O.U.G nr. 96 / 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă 

• OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

• OMECTS nr.6143/2011 , Metodologia anuală de evaluare a personalului didactic și didactic 

auxiliar modificat și completat prin Ordinul 3597/2014 si  Ordinul MEC nr.4247 / 13.05.2020 

• OMECTS nr.3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

• Ordinul Ministerului Educatiei și Cercetării nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din 

anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying; 

• Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicată , privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi 

• Regulamentul de organizare și funcționare al instituției CȘEI ,,Cristal’’Oradea. 

•  Regulamentul se completează cu dispozițiile cuprinse în alte acte normative în vigoare. 

• Ordin comun MS și MEC nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

• Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. 

 

Art .58 

Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

Art. 59 

Prezentul Regulament Intern a fost aprobat în ședința CA din data de ……………... 

 

Art. 60 

Regulamentul intră în vigoare în termen de 3 zile de la data aprobării lui. La aceeași dată, se abrogă 

anteriorul Regulament intern al Angajatorului. 
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Art. 61 

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă 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 s-

a pus în aplicare, după cum urmează : 

- aducerea la cunoștință a regulamentului intern în cadrul ședințelor / consiliilor profesorale 

cu întreg personalul instituției 

- prin afisarea Regulamentului Intern la fiecare locație, respectiv locațiile de pe strada 

Menumorut nr.41 Oradea, str.Posada nr.3 Oradea cu 4 grupe integrate și str.Traian Moșoiu 

nr.20 Oradea cu 2 grupe integrate ; 

-  comunicarea către salariații unității, prin sistemul internet, respectiv e-mail – 

cseicristal@googlegroups.com . 

          (4) Regulamentul intern s-a afișat la avizieul fiecărei locații, respective la sediul angajatorului. 

          (5) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la 

organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele Angajatorului o impun. 

          (6) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentanților Sindicatelor. 

 

 

 

DIRECTOR 

    PROF.VESA MARIA RAMONA 
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Anexa 1  Regulament intern 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “CRISTAL” ORADEA 

Nr. ……… din …………. 

  

 

                                              BILET  DE  ÎNVOIRE COLEGIALĂ  

 

 Subsemnata/ul……………………………………………………………………. având funcția 

de  …………………………………………………………… solicit conducerii unității învoire pentru 

rezolvarea unor situatii personale deosebite dovedite cu documente justificative , în data de 

…………………… intre orele ………………… conform prevederilor contractului colectiv de 

muncă înregistrat la MMJS-DDS cu nr 651 / 28.04.2021.  

 În  perioada respectivă  răspund personal de sănatatea și integritatea mea corporală fără a 

implica instituția. 

Mentionez că  în această perioadă voi fi înlocuit(ă) la grupă/clasă de d-l/d-na 

profesor……………………… care va răspunde de activitatea didactică , siguranța și securitatea 

copiilor . 

 

DIRECTOR,                                                                                       SOLICITANT, 

 

                                                                                                    

 

Cadru didactic coordonator grupe integrate 

                                                                                CADRU DIDACTIC ÎNLOCUITOR, 
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Anexa 2  Regulament intern 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “CRISTAL” ORADEA 

Nr. ……… din ……………. 

  

 

                                                     BILET  DE  ÎNVOIRE COLEGIALĂ  

 

 

 Subsemnata/ul……………………………………………………………………. având funcția 

de  …………………………………………………………… solicit conducerii unității învoire pentru 

rezolvarea unor situatii personale deosebite dovedite cu documente justificative , în data de 

……………………………………… între orele…………………………. conform prevederilor 

contractului colectiv de muncă înregistrat la MMJS-DDS nr 651/28.04.2021. 

În  perioada respectivă  răspund personal de sănatatea și integritatea mea corporală fără a 

implica instituția. 

Menționez că atribuțiile și sarcinile mele vor fi preluate în perioada respectivă de d-na/d-l 

……………………………………………. 

 

 

DIRECTOR,           SOLICITANT,  

 

 

                                                                                                     CADRU ÎNLOCUITOR  

 

 

Administrator,                                                         Cadru didactic coordonator grupe integrate                    
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 Anexa 3 Regulament Intern  

   

   
TABEL CU PERSONALUL  CȘEI,,CRISTAL''ORADEA care a luat la cunoștință de prevederile  

Regulamentului Intern pentru anul școlar 2022-2023 :  

   
PERSONAL DIDACTIC Funcția  Semnătura 

VESA MARIA RAMONA director   

ARDELEAN ANA IOANA profesor psihopedagog  

BAR EMOKE profesor inv.prescolar   

BERINDE OLIVIA MIRELA SIMONA profesor psihopedagog  

BLASKO  ILDIKO NOEMI profesor psihopedagog   

BODEA LUNG DIANA profesor psihopedagog   

BODONI DOMBI ANDREA GABRIELA profesor psihopedagog   

BOGDAN MARIA CODRUȚA  profesor inv.prescolar  

BOROS GYORGYI profesor psihopedagog   

BUBOIU LIOARA BIANCA profesor psihopedagog   

BULGARU CRISTINA MIHAELA profesor inv.prescolar  

BUNGAU MARIA CLAUDIA Profesor religie  

BURCA EMILIA IONELA profesor inv.prescolar   

BUTCOVAN LUCICA profesor sprijin/itinerant   

CHIȘE ANGELA LĂCRIMIOARA profesor de sprijin si itinerant  

COPĂCIAN AURELIA FLORINA 

profesor psihop.spec.pt.o catedra 

ed.spec.   

COTUNA NATALIA MONICA profesor inv.prescolar   

CRIȘAN ADRIANA LĂCRĂMIOARA profesor inv.prescolar   

CUC IOANA CARMEN profesor inv.prescolar   

CUC LIGIA CORINA profesor inv.prescolar   

DURA ANCA TEODORA profesor inv.prescolar   

DURNE ETELCA profesor inv.prescolar   

HAIDU ANA MARIA profesor inv.prescolar 
 

HERMAN  SZABOLCS GABOR profesor psihopedagog   

KOVER MONICA FLORICA 

profesor psihop.spec.pt.o catedra 

ed.spec.   

KRAJCSI MARIANA CORNELIA profesor inv.prescolar   

LAKATOS GYONGYIKE profesor psihopedagog   

LEZEU RODICA profesor inv.prescolar  

MERȚAN ANTURIA ELENA kinetoterapeut  

MIHUT FLORICA profesor de sprijin si itinerant  

MOLDOVAN MIHAELA profesor psihopedagog   

OMUT LAVINIA-SIMONA kinetoterapeut   

OPREA EVA profesor psihopedagog   
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OPRIS  AURELIA profesor inv.prescolar   

OVĂNESCU ELENA profesor inv.prescolar   

PLES GABRIELA profesor psihopedagog   

POP MARIANA profesor inv.prescolar   

POPA SANDA-FLORINA profesor inv.prescolar   

RADA  ELISABETA profesor inv.prescolar   

SERENCIUC TEODORA ALEXANDRA Invatator-educator/profesor-educator  

TANC DORINA LUMINITA profesor inv.prescolar   

TODEA RODICA STELA kinetoterapeut   

TOMOZEI  GABRIELA DANA profesor psihopedagog   

TRIPON BIANCA MARIA profesor psihopedagog   

POPA OANA MIHAELA invatator-educator/profesor-educator  

LAZURAN RAHELA MINODORA invatator-educator/profesor-educator  

SZILAGYI DENISA NICULINA profesor inv.prescolar  

SIM ROXANA LUCIANA 

profesor psihop.spec.pt.o catedra 

ed.spec  

INDRIES THEA-ALBERTA 

profesor psihop.spec.pt.o catedra 

ed.spec  

BORZASI SIMONA-MARIA 
profesor-educator-reluat activitate din 

01.11.2022(incetare suspendare CIC)  

   

PERSONAL DIDACTIC 

AUXILIAR/NEDIDACTIC     

KIS ERIKA IREN Administrator financiar-contabil sef  

BERCE MARIOARA Administrator patrimoniu  

PINTEA LAURA LIVIA secretar  

AMBRO ALINA MIHAELA asistent medical   

BUȘTEA LUCIANA infirmiera   

CHEREJI KATALIN infirmiera   

STOIE MARIOARA infirmiera   

GECZI ELISABETA infirmiera   

LEȘ ANA infirmiera   

MIHELEA RODICA-NICOLETA ingrijitoare copii   

PÎRCĂLAB ANETA ingrijitoare copii   

POPA SIMONA FLORICA infirmiera   

TRIFA VIORICA infirmiera   

VARGA ELENA ingrijitoare copii   

VIZITIU RAIMĂR sofer  

DANELIUC MARCEL sofer  
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Anexa 4 Regulament Intern 

 

Tabel nominal cu membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților din CȘEI ,,Cristal’’ Oradea  

care au luat la cunoștință prevederile prezentului Regulament Intern an școlar 2022-2023 : 

 

 

Nr.crt. Nume prenume Semnătura 

1 Filip Ioana  

2 Știubea Mihaela  

3 Gabor Alexandra  

4 Belciug Bianca  

5 Chiricheu Ionela Mirela  

6 Copil Alexandra  

7 Fodor Anamaria  

8 Gale Rodica  

9 Hoble Alina  

10 Kiss Ramona  

11 Pop Anca  

12 Porciș Dacian  

13 Serac Renata  

14 Țolaș Alexandra  

15 Zăgrean Loredana  

 


