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CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 

Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu Constitutia Romaniei, Legea Educatiei 

Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul–cadru de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E. 

4183/04.07.2022 cu completările și actualizările ulterioare (numit in continuare ROFUIP), Legea 

nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractul 

colectiv de munca la Nivel de Sector de Activitate: Invatamant preuniversitar inregistrat la 

M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S. cu numarul 78 din data de 22.02.2017, Codul de etica pentru 

invatamantul preuniversitar si alte acte normative elaborate de M.E.N. si I.S.J. Ilfov, Ordinul 

Comun al Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii 5196/1756/03.09.2021, privind 

aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, in 

conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul Sars Cov 2. 

 

Art. 2 

(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea, in conditiile legii si la nivelul angajatorului – 

Liceul Tehnologic   ,,Barbu A. Stirbey” Buftea ( denumit si unitate de invatamant), a drepturilor 

si obligatiilor reciproce ale angajatorului si salariatilor membri de sindicat, precum si conditiile 

specifice de munca si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile, de 

natura sa asigure protectia sociala a salariatilor. 

(2) In atingerea scopului mentionat la alin. (1), prezentul regulament stabileste normele privind 

protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, 

procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete 

privind disciplina muncii in unitate, raspunderea juridica a salariatilor si a angajatorului si 

modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. 

(3) Prezentul regulament este elaborat cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului 

muncii prevazuta in titlul 1, cap.II, art. 3-9 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, indeosebi cu respectarea ,,principiului egalitatii de 

tratament fata de toti salariatii “ – al nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a 

demnitatii salariatilor. 
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Art. 3 

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor salariatilor Liceului Tehnologic 

,,Barbu 

A. Stirbey” Buftea (denumita in continuare ,,unitate de invatamant”), indiferent de forma si durata 

contractului individual de munca, de categoria de salariati in care se incadreaza, de functia pe care 

o detine sau de pozitia ierarhica ocupata, respectiv: personal didactic (de predare si conducere), 

personal didactic auxiliar si personal nedidactic (categoriile de personal sunt stabilite de 

prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare). 

(2) Salariatii unitatii delegate/detasati la alte institutii sunt obligati sa respecte, pe langa regulile 

de comportare si de disciplina a muncii din prezentul regulament, si pe cele prevazute in 

Regulamentul intern al unitatii la care sunt delegati/detasati . 

 

(3) Salariatii delegati/detasati ai unei alte institutii sunt obligati sa respecte atat normele 

prevazute in regulamentul intern al unitatii care a dispus delegarea/detasarea, cat si dispozitiile 

prezentului Regulament Intern. 

 

Art. 4 

Toate categoriile de salariati isi vor desfasura activitatea in cadrul unitatii in baza unor contracte, 

conventii sau acorduri, dupa caz, in acord cu legislatia in vigoare si cu reglementarile interne ale 

unitatii. 
 

CAPITOLUL II DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE 

SALARIATILOR 

II.1. Drepturile si obligatiile angajatorului 

Art. 5 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are urmatoarele drepturi: 

a) Sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 
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b) Sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii; 

c) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 

d) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare, potrivit legii, contactului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; 

f) Sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare 

a realizarii acestora. 

Art. 6 

Potrivit prevederilor art. 40. (1) si art. 10-110 (Titlul II – contactul individual de munca) din 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 13 

alin. (2) art. 18 alin (6) art. 42, art, 50 din Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de 

Activitate: Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017, angajatorul are urmatoarele obligatii: 

a) Sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care 

privesc desfasurarea relatiilor de munca; 

b) Sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la 

elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 

c) Sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg prin lege, din contractul colectiv 

de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; 

d) Sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu 

exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze 

activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv 

de munca aplicabil; 

e) Sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in 

privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 

f) Sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si 

sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

g) Sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze 

inregistrarile prevazute de lege; 

h) Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 

i) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor; 

j) Sa respecte conditiile si termenele legale prevazute in legatura cu inchiderea, 
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modificarea, executarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; 

k) Sa execute obligatiile ce izvorasc din hotarararile Comisiei paritare; 

l) Sa aduca la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a 

acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau; 

m) Sa ia masurie necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii 

lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sa informeze si sa instruiasca salariatii cu 

privire la normele de sanatate si securitate a muncii; 

n) Sa asigure fondurile necesare efectuarii controlului medical anual al salariatilor. 

 

 

II.2. Drepturile si obligatiile salariatilor 

 
Art. 7 

(1) Potrivit prevederilor art. 39 alin(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificarile si completaruile ulterioare, art.33-41 (ap. IV – Salarizarea si alte drepturi salariale) 

si ar. 15-32 (cap. III- Timpul de munca si timpul de odihna) , art. 61 alin. (3) , art. 70, 81, 86 alin 

(2) , art.86-96 ( cap. VII – Formarea profesionala) din Contractul colectiv de munca unic la 

Nivel de Sector de Activitate: Invatamnt Preuniversitar nr. 78/22.02.2017, salariatul are 

urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) dreptul la concediu de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament ; 

e) dreptul la demnitate in munca; 

f) dreptul la securitate si sanatate in munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesionala; 

h) dreptul la informare si consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului 

de munca; 
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j) dreptul la protectie in caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l) deptul de a participa la actiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) dreptul la asistenta, la socitarea scrisa a salariatului, la incheierea/ incheierea contractului 

individual de munca, din partea organizatiei sindicale din care face parte aceasta, afiliata la una 

dintre federatiile semnatare ale prezentului contract ; 

o) dreptul la greva. Este interzisa concedierea salariatilor pentru exercitarea dreptului la greva 

si al drepturilor sindicale; 

p) dreptul de a refuza/de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca 

sau la drepturile salariale. Refuzul salariatului nu da dreptul angajatului sa procedeze la 

desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv. In mod 

exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile si in conditiile 

prevazute de lege ; 

q) dreptul sa absenteze jumatate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru a-

si cauta un loc de munca, in perioada preavizului, fara ca aceasta absenta sa efecteze salariul 

si celelalte drepturi care i se cuvin; 

r) dreptul de a demisiona, notificand in scris unitatea / institutia despre aceasta situatie, fara a 

fi obligati sa isi motiveze demisia. In cazul in care unitatea/institutia refuza inregistrarea 

demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acestia prin orice mijloc de proba . Salariatul are 

dreptul de a demisiona fara preaviz daca unitatea / institutia nu isi indeplinste obligatiile 

asumate prin contractual individual de munca si contractual colectiv de munca; 

s) dreptul de a beneficia gratuit de asistenta medicala in cabinetele medicale si psihologic 

din unitatea scolara; 

t) alte drepturi recunoscute prin lege; 

(2) Drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor care 

sunt stabilite prin lege si prin Contractul colectiv de munca unic de sector de activitate 

Invatamant preuniversitar nr. 78/22.02.2017; 

(3) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie prin 

care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor 

drepturi este lovita de nulitate. 
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Art. 8 

Conform prevederilor art. 39 alin (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 13 alin. (2) si art. 42 din Contractul colectiv de munca 

unic de sector de activitate Invatamant preuniversitar nr. 78/22.02.2017, salariatului ii revin 

urmatoarele obligatii: 

a) obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in regulamentul de 

organizare si functionare al unitatilor de invatamant, in Contractul colectiv de munca unic de 

sector de activitate Invatamant preuniversitar nr. 78/22.02.2017, precum si in contractul 

individual de munca; 

d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu; 

g) obligatia izvorata din Codul de etica pentru invatamantul preuniversitar (Anexa la 

prezentul regulament); 

h) sa execute obligatiile ce izvorasc din hotararile Comisiei paritare; 

i) sa cunoasca si sa respecte, in procesul muncii, normele privind sanatatea si securitatea 

in munca; 

j) sa se supuna controlului medical anual si sa prezinte certificatul medical care atesta faptul 

ca este apt pentru a desfasura munca in domeniul invatamantului preuniversitar; 

k) alte obligatii prevazute de lege. 

 

CAPITOLUL III SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA 

 

Art. 9 

(1) In cadrul responsabilitatilor care le revin potrivit legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii 

in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 42-57 din Contractul colectiv de 

munca unic la Nivel de Sector de Activitate: Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017 si ale 

art. 173- 191 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificarile si completarile 
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ulterioare, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru :informarea si instruirea 

lucratorilor si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in 

munca. 

(2) Unitatile de invatamant vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru intruirea, 

testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate 

in munca. 

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta 

va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile care le presupune noul sau loc de munca si la 

normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le 

respecte in procesul muncii. 

(4) In cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme 

de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme. 

 

Art. 10 

(1) Insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca, 

activitate realizata prin instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca care cuprinde trei 

faze: instruirea introductiva-generala, instruirea la locul de munca, instruirea periodica. 

(2) Intruirea introductiva-generala se efectueaza de catre persoana desemnata cu atributii 

si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca a urmatorilor: 

- noilor incadrati in munca ( inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de 

practica, precum si ucenicii si alti prticipanti la procesul de munca); 

- salariatilor detasati de la o unitate la alta; 

- salariatilor delegati de la o unitate la alta; 

- salariatilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 

(3) Intruirea la locul de munca se face de catre conducatorul locului de munca, dupa instruirea 

introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, 

precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie specifice locului de munca unde a fost 

repartizat salariatul respectiv. 

(4) Intruirea periodica se face intregului personal, de catre conducatorul locului de munca, si 

are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca. Aceasta se efectueaza periodic la interval stabilite prin hotararea consiliului de 

administratie si suplimentar instruirii programate, in urmatoarele situatii: 
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a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul de junca ; 

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind 

activități specifice locului de muncă sau ale instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 

c) la reluarea activității dupa accident de muncă; 

d) la executarea unor lucrări speciale. 

 

Art. 11 

(1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala lui, echipamente de protecție, instruirea și testarea 

salariaților cu privire la normale de sănătate și securitate a muncii. În acest scop, conducerea 

unităților de învățământ va prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziționarea 

echipamentelor de protecție și va solicita ordonatorului principal de credite alocarea la timp a 

fondurilor necesare. 

(2) Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la sănătatea și securitatea în muncă atrage 

răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 

Nerespectarea obligațiilor ce revin angajatorilor privind protecția muncii constituie contravenție 

sau infracțiune, după caz, în condițiile legii. 

 

Art. 12 

(1) La nivelul Liceului Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey’’ Buftea, se vor prevedea măsuri 

concrete în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006. Timpul aferent acestor activități, inclusiv 

orele de instructaj, este salarizat corespunzător. 

(2) Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății muncii se realizează de angajator 

periodic, prin modalități specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu reprezentanții 

organizațiilor sindicale. 

(3) Instruirea este obligatorie pentru noii angajați, pentru cei care își schimbă locul sau felul 

muncii, pentru cei care își reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni, precum și în 

situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu. 

(4) Organizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă se aduce la cunoștința 

salariaților prin comunicare și instruire directă de către angajator, precum și prin afișare la sediul 

unității/instituției. 

(5) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru un risc de accidente de muncă și boli 

profesionale. 
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Art. 13 

(1) În vederea menținerii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile 

de muncă, angajatorul stabilește standarde minime privitoare la: 

- amenajarea ergonomică a locului de muncă; 

- asigurarea condițiilor de mediu; 

- iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuți de lege, aerisire, 

umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparații; 

- în spațiile în care se desfășoară procesul instructiv-educativ, birouri etc; 

- dotarea treptată a spațiilor de învățământ cu mijloace moderne de predare: calculator, 

videoproiector, aparatură audio-video, table și mijloace de scris nepoluante/ecologice etc; 

-asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfășurării în bune condiții a 

procesului instructiv-educativ; 

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, 

- grupuri sanitare, săli de repaus etc.; 

- diminuarea treptată, până la eliminarea, a emisiilor poluante. 

(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către angajator și 

reprezentanții organizațiile sindicale, împreună cu autoritățile administrației publice locale. 

 

Art. 14 

(1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă și la începutul fiecărui an școlar examinarea 

medicală obligatorie a salariaților, în scopul de a constata dacă aceștia sunt apți pentru prestarea 

activității. Examinarea medicală este gratuită pentru salariați, angajatorul asigurând prin buget 

fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical. 

(2) Examinarea medicală are ca scop și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile 

examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de 

muncă. 

(3) Angajatorul este obligat să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor 

medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății salariaților, aceștia fiind implicați 

în niciun fel în costurile aferente acestor servicii. 

(4) Personalul din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey” Buftea învățământ beneficiază în mod 

gratuit de asistență medicală în cabinele medicale și psihologice școlare, precum și în policlinici 
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și unități spitalicești stabilite prin protocol, încheiat, între Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științiice și Ministerul Sănătății. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza 

trimiterii medicului de familie, în policlinicile și unitățile spitalicești menționate în protocol. 

Personalul din învățământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către 

medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind asigurate, în condițiile legii, de către 

angajator. 

(5) Personalul din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey”, Buftea beneficiază gratuit de 

vaccinare împotriva bolilor infecto-contagioase, în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor 

va fi suportată, în condițiile legii, din bugetul angajatorului. 

 

Art. 15 

În vederea asigurării sumelor necesare efectuării examinărilor medicale periodice, inclusiv a 

examinării medicale a salariaților care desfășoară cel puțin 3 ore de muncă de noapte, în 

proiectul de buget al unităților de învățământ, la finanțarea complentară, se vor prevedea sumelor 

pentru aceste examinări, în conformitate și cu dispozițiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 16 
Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii, 

prin încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicina muncii, în condițiile legii, în 

termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora. 

 
Art. 17 

(1) Angajatorul va incadra sau mentine in functie/pe post persoanele cu handicap fizic sau 

neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu. 

(2) Angajatorul asigura, cu prioritate, trecerea salariatilor care au recomandare medicala in alte 

locuri de munca, pe posture vacante si, dupa caz, reconversia profesionala a acestora, in 

conditiile legii. 

 

(3) Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca generate de boli profesionale sau 

accidente de munca se suporta potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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Art. 18 

Personalului din invatamant care isi desfasoara activitatea in alta locatie decat localitatea de 

domiciliu/resedinta i se deconteaza cheltuielile de naveta la si de la locul de munca, de catre 

autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea consiliului de administratie al 

angajatorului. 
Art. 19 

Copiii intregului personal din invatamantul preuniversitar sau pensionat dupa cel putin 10 ani de 

activitate in invatamantul preuniversitar sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile 

de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate in camine si internate. 
 

 

CAPITOLUL IV REGULI DE DISCIPLINA A MUNCII 
Art. 20 

In vederea asigurarii unei discipline adecvate muncii si a unui climat optim de desfasurare a 

activitatii, salariatii au urmatoarele obligatii: 

a) sa semneze condica de prezenta, la intrarea si la iesirea din unitate; 

b) sa respecte regulile interne de acces si de plecare din unitate; 

c) sa respecte programul de lucru stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare 

al LiceuluiTehnologic ,,Barbu A. Stirbey’’Buftea; 

d) in timpul programului de lucru sa nu paraseasca locul sau de munca, decat daca acest 

lucru este permis de sarcinile care-i sunt atribuite si/sau de dispozitia conducatorului direct al 

locului de munca, cu exceptia situatiilor de pericol iminent; 

e) sa utilizeze complet timpul de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevazute in 

fisa postului sau care i-au fost incredintate de conducatorul sau direct conform legii; 

f) personalul didactic are recomandarea sa se prezinte la punctul de lucru cu minim 5 

minute inainte de inceperea efectiva a activitatii didactice desfasurate cu elevii, pentru a avea 

timpul necesar pregatirii pentru activitatea specifica; 

g) sa foloseasca un limbaj si o atitudine civilizata cu colegii sai de munca, cu subalternii si 

cu personalul de conducere al unitatii; orice disputa de natura personala pe teritoriul unitatii si 
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in timpul programului normal de lucru este interzisa si constituie abatere disciplinara; 

h) sa aplice normele legale de securitate si sanitate in munca si de prevenire si stingerea 

incendiilor; sa anunte imediat orice situatie care poate pune in pericol locul sau de munca sau 

orice situatie de pericol imminent; 

i) sa participle la instruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodic a de protectie 

a muncii si P.S.I.; 

j) sa nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenta nemotivata constituie abatere 

disciplinara, cu toate consecintele care decurg din prezentul Regulament intern; acumularea unui 

numar de 3 absente nemotivate intr-un interval de 2 (doua) luni, atrage desfacerea disciplinara a 

contractului individual de munca; 

k) sa anunte, in maximum 48 de ore, situatia de boala si obtinerea certificatului medical legal, 

in situatie contrara fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate in considerare; in cazuri 

temeinic justificate legal de imposibilitatea salariatului de a anunta situatia dificila din punct de 

vedere medical in care se afla aceasta regula nu se aplica; 

l) sa anunte Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) despre orice modificare a 

datelor personale intervenita, pentru o corecta preluare in sistemul informatic al asigurarilor 

sociale obligatorii si de impozitare a veniturilor, precum si pentru o evidenta corecta la nivelul 

angajatorului; 

m) sa participe, in caz de calamitate, la salvarea si la punerea la adapost a bunurilor unitatii, 

in conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea scolii; 

n) să respecte orice alte măsuri luate de conducere unității, care vizează îmbunătățirea 

condițiilor de securitate și sănătate în muncă și dezvoltare a capacităților tehnice ale locului său 

de muncă.  

Art. 21 

Salariaților unității le este interzis: 

a) să consume băuturi alcoolice în timpul prezenței în spațiile și pe teritoriul unității sau să se 

prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate; 

b) să presteze munci contrare recomandărilor medicale; 

c) să adreseze înjurii sau jigniri celorlalți sau șefilor pe linie ierarhică; să adreseze înjurii sau 
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jigniri elevilor și/sau vizitatorilor unității, să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalți salariați, cu 

conducerea unității sau cu copiii școlarizați în unitățile de învățământ, cu părinții acestora, 

precum și cu orice alte persoane cu care intră în contact în incinta unității; 

d) să comită acte imorale, violente sau degradante; 

e) să introducă materiale toxice sau inflamabile, cu excepția materialelor de acest gen 

aprovizionate, depozitate și utilizate corespunzător de către unitate, în scopul acoperirii nevoilor 

curente ale acesteia, după caz; 

f) să introducă și să consume substanțe stupefiante; 

g) să introducă, să răspândească sau să afișeze manifeste de orice fel în incinta unităților 

de învățământ; 

h) să desfășoare în incinta unității activități politice de orice fel; 

i) să efectueze în incinta unitățiilor de învățământ și/sau la locul său de muncă/postul său de 

lucru, alte lucrări sau să presteze alte activități decât cele care constituie obligații de serviciu; să 

folosească mijloacele de comunicație (telefon, fax etc), cât și cele de birotică în alte scopuri 

decât cele care privesc operațiile și interesele unității, după caz; 

j) să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs; 

k) să primească de la o instituție, client sau terță persoană fizică sau juridică cu care unitatea 

întreține relații contractuale și cu care salariatul intră în contract datorită sarcinilor de serviciu, 

vreo indemnizație, orice cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerată, de asemenea, 

încalcare a interdicției; 

l) să utilizeze orice element al patrimoniului unității în interes personal, fără acordul prealabil al 

conducerii; 

m) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare; 

n) să reprezinte unitatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, fără a avea 

împuternicire scrisă prealabilă; 

o) să folosească informațiile de care au luat cunoștință pentru obținerea de avantaje personale; 

p) să presteze activitate de pregătire particulară pentru elevii Liceului Tehnologic ,, Barbu A. 

Știrbey” Buftea în incintele acestor unități de învățământ. 
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Art. 22 

   CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 



16  

Răspunderea disciplinară revine salariaților și este reglementată prin dispozițiile art. 247-252 ale 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. În 

conformitate cu prevederile art. 247 ale legii mai sus menționate, angajatorul dispune de 

prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariațior 

săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciliplinară. 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, regulamentul de organizare și 

funcționare, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
 
Art. 23 

Constituie abatere disciplinară și se sancționează după criteriile și procedura stabilite de legislația 

în vigoare și Regulamentul Intern următoarele fapte: 

a) încetarea nejustificată a lucrului; 

b) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unității, fără forme legale, înstrăinarea 

acestora sau utilizarea lor în scopuri personale; 

c) desfășurarea de activități ca salariați, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane 

fizice sau juridice în timpul programului de lucru; 

e) oferirea și/sau solicitarea/primirea de foloase necuvenite, în legătură cu calitatea de salariat 

al unității; 

f) traficul de influență: 

g) abuzul de drept; 

h) efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor lucrări care nu au legătură cu obligațiile de 

serviciu; 

i) nerespectarea, în exercitatea atribuțiilor de serviciu, a termenelor de soluționare a 

petițiilor; Faptele enumerate au caracter exemplificativ și nu limitativ. 

 
Art. 24 
(1) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaților în raport cu gravitatea 

faptelor săvârșite sunt: 

A. Pentru personalul didactic și personalul didactic de conducere: 

a) observație scrisă; 
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b) avertisment scris; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcții didactice sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei 

funcții de conducere, îndrumare și control; 

e) destituirea din funcția de conducere; 

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

B . Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic : 

a ) avertismentul scris ; 

b ) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile . 

c ) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% . 

d ) reducerea salariului de baza si/sau , dupa caz, si a indemnizatiei de conducerepe o perioada 

de 1-3 luni cu reducere de 5-10% . 

e ) desfacereadisciplinara a contractului de munca. 

(2) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 

salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor 

disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
 
Art. 25 

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a 

salariatului; c ) consecintele abaterii 

disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
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e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 
 
Art. 26 

(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia observatiei 

scris/avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari 

disciplinare probabile. 

(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de 

persoana inputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora 

si locul intervederii. 

(3) Neprezentarea salariatului in convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara 

un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sactionarea, fara efectuarea cercetarii 

disciplinare prealabile . 

(4) În cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formze si sa sustina 

toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate 

probele 

si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un 

avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este . 
 
Art. 27 

(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, 

in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute , in decizie se cuprind in mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinara ; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul de organizare și 

funcționare, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil care au fost incălcate de salariat; 

c) motivele penru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat in timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art.27 alin. (3), nu a 

fost efectuată cercetarea; 
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d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul in care sancțiunea poate fi contestată; 

f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestată . 

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii si produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori , in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul său reședința comunicată de acesta. 

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat conform art. 280 alin. 8 din Legea 

nr. 1/2011, astfel: ” Persoanele sancționate încadrate in unitățile de învatamant au dreptul de a 

contesta, in termen de 15 zil de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe 

langă inspectoratul școlar”. Hotărârea colegiului de disciplină a inspectoratului școlar este 

definitivă si poate fi atacată la instanța de judecată competentă, respectiv la Tribunalul Ilfov – 

secția specializată în soluționarea conflictelor de munca , in 30 de zile de la comunicare. 

 
Art. 28 
(1) Răspunderea patrimonială revine salariaţilor si este reglementată prin dispoziţiile art. 253-

259 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările si completarile si 

completările ulteriore. 

(2) Raspunderea contraventionala si raspunderea penala revin angajatorului si sunt 

reglementate prin dispozitiile art. 260-265 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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CAPITOLUL VI - MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE 

VI.1. Salarizarea si alte drepturi salariale 
 
Art. 29 

(1) Salarizarea personalului didactic se face conform art. 33-41 din Contractul colectiv de 

munca unic la Nivel de Sector de Activitate: Invatamant Preuniversitar nr.78/22.02.2017 si ale 

legilor in vigoare, cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de baza, la care se adauga 

sporurile si indemnizatiile prevazute de lege, care nu fac parte din salariul de baza; 

b) Salariul de baza este format din salariul de incadrare al functiei didactice, in care sunt 

incluse sporul de stabilitate numai pentru transele de vechime in invatamant de peste 10 ani si 

sporul de suprasolicitare neuropsihica, la care se adauga, dupa caz: sporul de vechime in munca, 

compensatiile tranzitorii, indemnizatia de conducere, gradatia de merit, indemnizatia pentru 

personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte; 

c) Din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, se pot stabili salarii diferentiate, 

reprezentand o crestere de pana la 30% a salariilor de incadrare, fara ca aceste sume sa constituie 

baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 

(2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de baza, la care se 

adauga sporurile si indemnizatiile prevazute de lege, care nu fac parte din salariul de baza; 

b) Salariul de baza este format din salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare, care 

include sporul de suprasolicitare neuropsihica, la care se adauga, dupa caz: sporul pentru 

vechime in munca, compensatiile tranzitorii, indemnizatia de conducere, gradatia de merit si 

sporul de stabilitate; 

c) Pe langa salariul de baza, personalul didactic auxiliar beneficiaza, dupa caz, de sporuri 

pentru conditii de munca; 

d) Din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant se pot stabili salarii diferentiate, 

reprezentand o crestere de pana la 30% a salariilor de incadrare, fara ca aceste sume sa constituie 

baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 

(3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea urmatoarelor principii: 



21  

a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de baza, la care se adauga 

sporurile si indemnizatiile prevazute de lege, care nu fac parte din salariul de baza; 

b) salariul de baza este diferentiat pe functii, grade si trepte profesionale, intre limite, potrivit 

legii, in functie de complexitatea si importanta muncii depuse; acesta include sporul pentru 

vechime in munca si compensatiile tranzitorii; 

c) pe langa salariul de baza, personalul nedidactic beneficiaza, dupa caz, de sporuri pentru 

conditii de munca; 

d) din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant se pot stabili salarii diferentiate, 

reprezentand o crestere de pana la 30% a salariilor de baza, fara ca aceste sume sa constituie baza 

de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 

(4) Pentru personalul din invatamantul preuniversitar salarizat prin plata cu ora sau 

cumul, calculul drepturilor salariale se face conform dispozitiilor legale. 
 
Art. 30 

(1) Personalul didactic si didactic auxiliar cu o vechime efectiva neintrerupta in invatamant 

de peste 10 ani beneficiaza de un suport de stabilitate de 15% inclus in salariul de baza. 

(2) Personalul didactic care desfasoara activitate de diriginte, primesc o indemnizatie 

de 10% din salariul de baza. Indemnizatia se include in salariul de baza si devine baza de calcul 

pentru celelalte sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale care se calculeaza la salariul de 

baza. De acest drept beneficiaza si personalul didactic aflat in situatie de cumul de norme. 

(1)     Partile convin asupra urmatoarelor drepturi salariale suplimentare: 

a) Spor pentru vechimea in munca, calculat dupa cum urmeaza: 
 

Transa de vechime Spor la salariul de baza 

3-5 ani 5% 

5-10 ani 10% 

10-15 ani 15% 

15-20 de ani 20% 

Peste 20 de ani 25% 
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Scopul corespunzator vechimii in munca, calculat conform prevederilor de mai sus, se plateste 

incepand cu data de 1 a lunii urmatoare a celei ce s-a indeplinit vechimea. 

b) Spor de 75% din salariul de baza calculat conform art. 29, pentru orele 

suplimentare, daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu ore libere platite in 

urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora; 

c) O zi libera platita, pentru activitatea prestata intr-o zi de repaus saptamanal, o zi 

libera sau de sarbatoare legala ori religioasa; 

d) Alte sporuri, acordate conform legii. 
 

Art. 31 

(1) Personalul din invatamant beneficiaza si de urmatoarele drepturi: 

a) Decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar care are domiciliul si resedinta in afara localitatii unde se afla sediul unitatilor 

de invatamant; 

b) O indemnizatie de instalare, in conditiile legi; 
 

c) In caz de deces al unui salariat, se acorda un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului 

asigurarilor sociale de stat. 

(2) Neacordarea, cu vinovatie, de catre conducatorul unitatilor de invatamant a drepturilor 

reglementate de prezentul contract colectiv de munca reprezinta abatere disciplinare. 

(3) Personalul didactic auxiliar si nedidactic va fi promovat la urmatoarea treapta 

profesionala/grad profesional, prin examen, conform legii. 

(4) Unitatea de invatamant va inmana lunar, in mod individual, un document in care sa reiasa 

drepturile salariale cuvenite si modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plata . 

(5) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea platii drepturilor banesti cu mai mult de 3 zile 

lucratoare, precum si cele care refuza sa calculeze sumele stabilite prin hotarari judecatoresti 

definitive raspund disciplinar potrivit legislatiei in vigoare. 
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VI.2. Timpul de munca si timpul de odihna 
 
Art. 32 

(1) Durata timpului de munca si a timpului de odihna este reglementata de prevederile art. 

15-32 din Contractul colectiv de munca unic la Nivel de Sector de Activitate: Invatamant 

Preuniversitar nr. 78/22.02.2017. 

(2) Durata normala a timpului de munca este, in medie, de 8 ore/zi, 40 

ore/saptamana , realizate prin saptamana de lucru de 5 zile . 

(3) Pentru personalul didactic, norma didactica de predare-invatare-evaluare si de 

instruire practica si de evaluare curenta este cea prevazuta de art. 262 din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Timpul saptamanal de activitate al personalului didactic auxiliar si nedidactic este 

stabilit conform legii in vigoare in functie de necesitatile institutiei. Sarcinile acestora sunt 

prevazute in fisa individuala a postului . 

(5) In situatii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariatii au dreptul 

de a beneficia de derogari de la programul de munca stabilit. 

(6) Liderii organizatiilor sindicale din unitatile de invatamant afiliate la federatiile 

semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la Nivel de Sector de Activitate: 

Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017, sunt scutiti , la solicitarea acestora, de unele 

servicii, precum: tutorial, serviciul pe scoala si alte activitati extrascolare. 

(7) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si 

de modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau. 
 

Art. 33 

La cerere, salariatii angajati cu jumatate de norma/post intreaga / intreg, daca apar norme sau 

fractiuni de norme vacante de aceeasi specialitate sau specialitati inrudite, respective posturi ori 

fractiuni de posturi de acelasi fel si daca intrunesc conditiile pentru ocuparea acestora. 
 
Art. 34 

(1) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata 

maxima legala a timpului de munca prestart in baza unui contract individual de munca nu poate 

depasi 48 de ore/saptamana, inclusiv  orele suplimentare. 

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 ore pe 
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saptamana, care include si ore suplimenatare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata 

pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. 

(3) Pentru prevenirea sau inlatutarea efectelor unor calamitati natural ori a altor cazuri 

de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara, la solicitarea 

angajatorului. 

(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar 

si nedidactic se compenseaza prin orele libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice 

dupa efectuarea acestora. 

(5) Numarul total de ore suplimentare prestate de una salariat nu poate depasi 360 de ore 

anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar 

acordul sindicatului afiliat unuia dintre federatiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv 

de munca unic la Nivel de Sector de Activiate: Invatamant Preuniversitar nr.78/22.02.2017, al 

carui membru este salariatul. 
 

Art. 35 

(1) Personalului didactic ce desfasoara alte activitati decat cele care fac parte din norma 

de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta i se aplica, in 

conditiile legii, in mod corespunzator, prevederile art. 34. 

(2) Personalul de conducere, de indrumare si control beneficiaza, in conditiile legii, 

de prevederile art.34 din prezentul contract. 
 
Art. 36 

(1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza, in 

conditiile legii, de un spor la salariul de 25% din salariul de baza. 

(2) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins 

intre orele 22.00-06.00. 
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(3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi 

unui examen medical gratuit inainte de inceperea activiatii si, dupa aceea, periodic, conform 

legislatiei in vigoare. 

(4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare 

efectuarii examinarilor medicale prevazute la alin. (3) . 

(5) Salatiatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca 

avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti. 

 
Art. 37 

(1) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic au dreptul la o pauza de masa de 

20 minute, care se include in programul de lucru. 

(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste, in intervalul 12-12.20. 
 

Art. 38. 

(1) Salariatii care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 

an, 2 ani, respectiv 3 ani beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit 

legii, fara ca aceasta sa le afecteza salariile de baza si vechimea in invatamant/munca. 

(2) Salariatii care au in ingrijire copii bolnavi in varsta de pana la 7 ani au dreptul la 

reducerea programului de lucru pana la ½ norma, fara sa li se afecteze calitatea de salariat si 

vechimea integrala in invatamanat/munca. 
 
Art. 39. 
(1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii 

prenatale in limita a maxim 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale. 

(2) In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate 

indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la 

reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate 

integral din fondul de salarii al angajatorului. 

(3) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (1) sunt obligate sa faca dovada ca au 

efectuat controale medicale pentru care s-au invoit. 
 
Art. 40 
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(1) Salariatele, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi 

repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor 

fi detasate si, dupa caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu tin de persoana salariatei, 

respectiv nu vor face obiectul restrangerii de activitate - cu exceptia situatiei in care 

postul/catedra este unic(a) la nivelul unitatilor de invatamant - decat cu acordul lor. 

(2) La solicitarea comitetului de sanatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia sa 

evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este 

insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea. 

(3) Salariatele mentionate la alin. (1) beneficiaza si de masurile de protectie prevazute de 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 

munca, aprobata prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Art. 41 

(1) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 

ore consecutive. 

(2) In fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula 

sambata si duminica. 

(3) In cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata 

si duminica, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatilor de invatamant, se vor stabili 

conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptamanii. 

(4) Zile nelucratoare sunt stabilite prin prevederile art. 28, alin. 4 din Contractul colectiv de 

munca unic la Nivel de Sector de Activitate: InvatamantPreuniversitar nr. 78/22.02.2017. 

(5) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, 

pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza de 100% din 

salariul de baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. 
 
Art. 42 

(1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege. Pentru personalul didactic auxiliar si 

nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, astfel: 

- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare; 

- intre 5 si 15 ani vechime – 24 de zile lucratoare; 

- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucratoare 
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(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre 

consiliul de administratie al unitatii, impreuna cu reprezentantul organizatiei sindicale, in functie 

de interesul invatamantului si al celui in cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La 

programarea concediilor de odihna ale salariatilor, se va tine seama si specificul activitatii 

celuilalt sot. 

(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare. 
 

(4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele 

compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt 

incluse in salariul de baza pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a 

drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se 

efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu zilele de concediu si se acorda salariatului cu cel 

putin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna. 

(5) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic beneficiaza de un concediu de 

odihna suplimentar de 5-10 zile lucratoare, potrivit legii, stabilite in comisia paritara. 
 
Art. 43 

(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau 

in alte situatii, dupa cum urmeaza: 

a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare; 

b) nasterea unui copil – 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs 

de puericultura (concediul prenatal); 

c) casatoria unui copil – 3 zile lucratoare; 

d) decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau 

al altor persoane aflate in intretinere – 5 zile lucratoare; 

e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei – 5 zile lucratoare; 

f) decesul socrilor salariatului – 5 zile lucratoare; 

g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucratoare; 

h) 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). 
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(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in 

perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea 

zilelor libere platite. 

(3) Personalul didactic din invatamant are dreptul, pentru rezolvarea unor situatii personale, la 

5 zile libere platite/an scolar, pe baza de invoire colegiala de a-si asigura suplinirea cu personal 

calificat. Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea 

numelui si prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada invoirii. 

(4) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre părinți/reprezentați 

legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al 

copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 15 zile 

lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o declarație pe propia răspundere că în anul 

respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va 

solicita. 

(5) Personalul care asigură suplinirea salariaților prevăzuți la alin. (1) va fi remunerat 

corespunzător, în condițiile legii. 

(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări in interesul învățământului pe 

bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, 

cu aprobarea consiliului de administrație al unitații de învățământ, fără a putea desfășura în acest 

interval activități didactice retribute în regim de plată cu ora. 
 
ART. 44 

(1) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror 

durată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează 

vechimea în învățământ. 

(2) Salariații care urmează, completează, își finalizează studiile, precum și cei care se prezintă 

la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcții în învățământ au dreptul la concedii fără 

plată pentru pregătirea examenelor sau concursului, a căror durată însumată nu poate depăși 90 

de zile lucrătoare pe un an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învățământ/ 

muncă. 

(3) Salariații beneficiază și de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin 
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acordul părților. 

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 

10 ani, cu aprobarea consiliului de administrație al unitații de învățământ/inspectorului școlar (în 

cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea postului 

didactic/catedrei pe perioada respectivă. 

(5) Concediul prevazut la alin (1) poate fi acordat si anterior implinirii a 10 ani de vechime. 

Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime in invatamant, care nu si-a valorificat acest 

drept, poate beneficia de concediul fara plata si cumulate, in doi ani scolari, in baza unei 

declaratii pe proprie raspundere ca nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana in 

momentul cererii. 
 
Art. 45 

(1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 43 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl 

are dreptul la un concediu de cel puțin o lună din perioada totală a concediului pentru creșterea 

copilului, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și 

completările ulterioare. De acest drept beneficiază și mama, în situația în care tatăl este 

beneficiarul concediului pentru creșterea copilului. 

(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului, 

celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul neutilizat la data decesului. 

 
CAPITOLUL VII - PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ȘI RESPECTĂRII DEMNITĂȚII 

SALARIAȚIILOR 
 
Art. 46 

(1) Unitatea respecta prevederile legale cu privire la nedescriminare și la respectarea 

demnității umane și aplică principiul egalității de tratament față de de toți slariații săi. Astfel 

relațiile de muncă din cadrul unității nu sunt condiționate: 

a) de participare la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de apartenența 

salariatului la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingerile, sexul 

sau orientarea sexuală, de vârsta sau apartenența salariatului la o categorie defavorizată; 
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b) la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv că aceasta aparține unei rase, 

naționalități, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită 

convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia; 

c) la ocuparea unui post, prin anunț sau concurs organizat de unitate sau de reprezentatul 

acesteia, de apartenența la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie 

defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaților; 

d) la acordarea prestațiilor sociale de care beneficiază salariații, datorită apartenenței 

angajaților la o rasă, naționalitate, comunitate lingvistică, origine etnică, religie, categorie socială 

sau categorie defavorizată ori datorită vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor 

acestora; 

(2) Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 

dreptului unității de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerințelor și 

standardelor uzuale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de 

descriminare. 

(3) Unitatea va asigura confidențialitatea datelor privitoare la rasa, naționalitatea, etnia, 

religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter personal care privesc persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă. 
 
Art. 47 

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

(2) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare în sensul prezentului regulament. 

(3) Este interzis să se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de sarcină 

și să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de 

valabilitate a contractuluiindividual de muncă. 

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide și/sau care alăptează, datorită naturii condițiilor particulare de prestare a 

muncii. 
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CAPITOLUL VIII - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
 
Art. 48 

(1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unităţii, în scris, cu privire la orice aspect 

care rezultă din executarea contractului individual de muncă. 

(2) Petiţiile salariaţilor se depun la secretariat, funcţionarul acesteia având obligaţia de a 

înregistra documentul prezentat de salariat, fără a avea dreptul de a interveni asupra conţinutului 

documentului sau de a refuza înregistrarea şi de a-i comunica salariatului numărul şi data 

înregistrării. 

(3) Petiţiile care nu sunt înregistrare la secretariat sau care nu conţin în cadrul lor datele de 

identificare ale petenţilor şi nu sunt semnate în original nu sunt considerate valide şi nu se iau în 

considerare, fiind clasate. 
 
Art. 49 

(1) Unitatea va comunica petentului răspunsul său, în scris, în termenul general prevăzut de 

legislaţia în vigoare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării. Fapta 

salariatului care se face vinovat de depăşirea termenului de răspuns dispus de conducerea unităţii 

este considerată abatere disciplinară cu toate consecinţele care decurg din prezentul regulament şi 

legislaţia aplicabilă. 

(2) Conducerea unităţii poate dispune declanşarea unei cercetări interne sau să solicite 

salariatului lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a 

termenului de răspuns. 
 
Art. 50 

(1) Salariatul are dreptul de a se adresa instituţiilor abilitate ale statului, în scris, cu privire la 

aspectele care rezultă din executarea contractului individual de muncă sau la instituţiile indicate 

de unitate în răspunsul său la petiţie şi înlăuntrul termenului stabilit de contestaţie, care nu poate 

depăşi 30 de zile calendaristice. Unitatea nu este responsabilă de nerespectarea termenelor sau de 

necunoaşterea procedurilor legale de către salariat, aceasta determinând pierderea termenelor de 

sesizare ale instituţiilor abilitate ale statului indicate de unitate în răspunsul său. 
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(2) Unitatea nu va proceda la sancţionarea salariatului care s-a adresat conducerii acesteia 

şi/sau instituţiilor abilitate ale statului, cu excepţia situaţiilor în care fapta acestuia este 

considerată abatere disciplinară-abuz de drept - cu toate consecinţele care decurg din prezentul 

regulament intern. 
 
Art. 51 

(1) Petiţiile dovedite ca fondate atrag după ele protejarea instituţională- adminitrativă a autorilor 

lor de orice măsuri punitive, indiferent de persoana sau structura pe care conţinutul lor au vizat- 

o. 

 

Art. 52 

(1) Petiţiile dovedite ca nefondate, care prin conţinutul lor, afectează prestigiul unităţii sau al 

unui membru/membrii ai comunităţii instituţionale sunt calificate ca abuz de drept. 

(2) De consideră, de asemenea, abuz de drept depunerea repetată de mai mult de două ori, 

de 

către una şi aceeaşi persoană, de petiţii dovedite ca nefondate. 
 

CAPITOLUL IX - REGULI INTERNE PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII 

VIRUSULUI SARS-COV-2 

 

 

Art. 53  

Se asigura respectarea prevederilor Ordinului Comun al Ministerului Educatiei si al Ministerului 

Sanatatii 5196/1756/03.09.2021, privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul 

unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 

imbolnavirilor cu virusul Sars Cov 2. 

2. Părintele este responsabil de verificarea stării de sănătate a copilului, înainte de a-l aduce în 

cadrul activităților școlii. 

3. Accesul părinților este interzis în clădire. 

4. Există o persoană desemnată să asigure la intrarea în unitate fluidizarea sosirilor și fluxul 
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de persoane în vederea evitării aglomerărilor. 

5. Traseul prin curtea unității până la intrare și în incintă se va realiza pe un culoar bine 

delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică. 

6. Poarta școlii va fi menținută deschisă la venirea copiilor în unitate, în măsura în care 

problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact. 

7. Accesul în holul de primire va fi limitat; se eșalonează sosirile/plecările, pentru a se 

respecta distanțarea fizică. 

8. Elevul trebuie să aibă zilnic asupra lui mască și o sticlă de apă proprie la care să aibă acces 

doar el. 

9. Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează zilnic de către persoana desemnată anume în 

acest scop și constă în: măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată 

nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius; în cazul în care temperatura înregistrată depășește 

37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute 

de repaus; dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de 

simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute, elevii nu sunt 

primiți la program. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea unui consult medical de 

specialitate. 

10. Elevii trebuie să se spele pe mâini cu apă și săpun, frecvent și minuțios, timp de cel puțin 

20 de secunde. Mâinile sunt apoi șterse cu prosoape de hârtie de unică folosință.  

11. Apa de la robinet va fi folosită de către copii doar pentru a se igieniza/ spăla pe mâini.  

13. Activitățile în aer liber vor fi încurajate. 

14.   Curățarea zilnică corespunzătoare a mobilierului din interior se va face cu dezinfectant avizat. 

15. Ventilarea spațiilor închise se realizează: dimineața înainte de sosirea elevilor, când aceștia 

sunt afară, la ora prânzului precum și în timpul activităților de curățenie. Ventilarea naturală 

durează cel puțin 20 de minute de fiecare dată. Se mențin ferestrele și/sau ușile camerelor deschise, 

pentru a permite o mai bună circulație a aerului în spațiu, fără a compromite siguranța elevilor. 
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CAPITOLUL X - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Art. 54.  

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea, jud. Ilfov, alcătuit 

din 15 membri, va avea următoarea componență: 

1. Ignătescu Olivia Mariana, director - președinte; 

2. Mihai Nina, cadru didactic - membru; 

3. Mînzu Daniela, cadru didactic - membru; 

4. Rusu Ciprian, cadru didactic - membru; 

5. Petrovschi Nicoleta, cadru didactic - membru; 

6. Mărgărit Anda Ștefania, cadru didactic - membru; 

7. Răduță Georgeta - reprezentant al primarului; 

8. Burtea Andreea - reprezentant consiliul local; 

9. Țopai Emilian - reprezentant consiliul local; 

10. Stanciu Tănase- reprezentant consiliul local; 

11. Ghișă Nadia - reprezentant al părinților; 

12. Cernea Carmen- reprezentant al părinților; 

13. Dumitru Geanina - reprezentant agent economic; 

14. Prună Costel - reprezentant agent economic 

15. Huțuleac Ana Maria - reprezentant consiliul elevilor 

• Cristea Florin - reprezentant organizație sindicală unitatea de învățământ, statut de 

observator; 

 

(1) Ședințele Consiliului de Administrație au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

directorului sau a 2/3 din membri. Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații 

sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se  pe 
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e-mail, ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare 

convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. 

(2) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii 

civile şi ai altor parteneri educaţionali interesați, în funcţie de problematica din ordinea de zi. 

În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, 

ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

(3) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, 

fenomenele naturale extreme și alte situații care fac nerecomandată/imposibilă prezența Consiliului 

de Administrație la locul de desfășurare a ședințelor, acestea se desfășoară prin mijloace 

electronice, printr-o platformă online de videoconferință (Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, 

etc.). Prin intermediul platformei online de videoconferință aleasă de unitatea de învățământ se 

realizează și înregistrarea audio - video a ședințelor, care vor fi stocate / copiate și pe un dispozitiv 

de stocare extern (stick USB, hard extern, CD, DVD, etc.). 

(4) Persoana responsabilă cu efectuarea înregistrărilor audio - video și stocarea acestora este 

Secretarul Consiliului de Administrație. 

(5) Ședințele Consiliului de Administrație se vor desfășura prin mijloace electronice la propunerea 

conducătorului unității sau a 2/3 din membri, după caz, care au cerut convocarea Consiliului de 

Administrație. 

(6) Prin grija președintelui Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal al fiecărei 

ședințe a consiliului, care va fi semnat de către acesta sau de către secretarul comisiei şi transmis 

prin e-mail membrilor Consiliului de Administrație. 

(7) Secretarul Consiliului de Administrație verifică şi anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de 

cvorum, pentru ca ședințele, desfășurate prin mijloace electronice, ale Consiliului de Administrație 

să se realizeze conform prevederilor legale.  

(8) Procedura de exercitare a votului deschis se face prin apelul nominal al fiecărui membru din 

Consiliul de Administrație şi/sau ridicarea mâinii, astfel încât să poată fi înregistrat modul în care 

şi-a exercitat votul fiecare dintre aceștia. 

(9) Totodată, fiecare membru  este obligat ca, în termen de maxim trei zile de la data desfășurării 
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ședinței de consiliu, să semneze fizic procesele verbale ale ședinței sau, în cazul în care nu există 

posibilitatea, să completeze, să semneze și să transmită, prin e-mail, secretarul Consiliului de 

Administrație, situația privind exprimarea opțiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, 

respectiv "DA"/"NU"/"ABȚINERE"/"NU PARTICIPA LA VOT", după caz, primită odată cu 

materialele de ședință. 

(10) Daca este cazul, pentru exercitarea votului secret se utilizează sistemul de vot electronic din 

aplicație, care asigură confidențialitatea votului şi unde cei cu drept de vot vor bifa una din 

următoarele opțiuni de vot: "DA"/"NU"/"ABȚINERE"/"NU PARTICIPA LA VOT". 

(11) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu mai sunt asigurate condițiile de cvorum, din motive 

obiective, în principal de ordin tehnic, președintele Consiliului de Administrație suspendă ședința 

timp de 15 minute, perioadă la finalul căreia, în situația menținerii motivelor de suspendare, 

lucrările ședinței se consideră încheiate de drept, urmând a fi reluate în următoarea zi lucrătoare, la 

aceeași ora. 

(12) Procedura de lucru în cadrul şedinţelor Consiliului de Administrație, desfăşurate prin mijloace 

electronice, este următoarea: 

a) Președintele Consiliului de Administrație convoacă şedinţele consiliului și comunică pe e-mail 

si telefonic, membrilor acesteia data și ora de desfășurare, precum și secretarului Consiliului de 

Administrație; 

b) În vederea participării la videoconferinte, fiecare participant va introduce (când i se solicită 

acest lucru de către aplicația software utilizată pentru desfăşurarea online a sedințelor) propriul 

nume, astfel încât acesta să poată fi identificat în mod corect de către ceilalți participanți; 

c) Sesiunea de ședință este inițiată fie de președintele Consiliului de Administrație, fie prin grija 

secretarului Consiliului de Administrație; 

d) Președintele Consiliului de Administrație va face prezența participanților, pentru a se asigura că 

toţi membrii Consiliului de Administrație pot comunica audio și video prin intermediul soluției 

informatice; 

e) Ședința Consiliului de Administrație va începe după ce toţi particianții vor fi logați în aplicație, 

cu excepția celor care au anunțat că nu pot participa la şedinţă; 

f) Ședința Consiliului de Administrație se desfășoară audio și video, participanții fiind obligați să 
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pornească opțiunea video, precum și pe cea audio atunci când doresc să ia cuvântul; 

g) Președintele Consiliului de Administrație are dreptul să oprească microfonul participantului la 

sedință, dacă acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu 

subiectul dezbătut sau dacă depășește timpul alocat. În vederea păstrării unei bune organizări a 

ședinței, opțiunea de comunicare audio a participanților este blocată la început de pe dispozitivul 

operat de președintele Consiliului de Administrație, urmând ca acesta să deblocheze comunicarea 

audio, individual, pentru fiecare participant; 

h) Președintele Consiliului de Administrație anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, 

pentru ca ședința să se realizeze conform prevederilor legale; 

i) Președintele de ședință menționează dacă punctul de pe ordinea de zi sau materialul supus 

votului a fost adoptat sau respins. 

j) Prin grija președintelui Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal al fiecărei 

ședințe a consiliului, conținând eventualele amendamente, mențiuni şi asupra problemelor 

analizate, care va fi semnat de către acesta sau de către secretarul Consiliului de Administrație şi 

transmis prin e-mail prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului de Administrație; 

(13) Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, desfășurate prin mijloace 

electronice, printr-o platformă online de videoconferință, se vor consemna într-un proces-verbal, 

semnat de către președintele şi de către secretarul Consiliului de Administrație  

 

CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE 

 
Art. 55 

(1) Prezentul regulament intern a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie al 

Liceului Tehnologic „Barbu A. Stirbey” Buftea, emisa la data de 14.09.2021 si intra in vigoare 

de la aceasta data. 

(2) Salariatii vor fi informati cu privire la continutul prezentului regulament, sub 

semnatura. Prezentul regulament isi produce efectele fata de salariati din momentul 

incunostiintarii acestora. 

(3) Regulamentul intern poate fi modificat si completat in cazul in care contine dispozitii 

contrare normelor legale in vigoare sau daca necesitatile interne ale unitatii o cer. Orice 



38  

modificare ce intervine in continutul Regulamentului intern este supusa procedurilor de 

informare prevazute la alin. (2) 

(4) Prevederile prezentului Regulament intern se completeaza cu proceduri, dispozitii, 

regulamente ulterioare, dupa caz, care vor face parte integranta din acesta. 

(5) Prezentul regulament se pune la dispozitia permanenta a personalului din unitatile de 

invatamant. Directorul unitatii de invatamant are obligatia afisarii la loc vizibil a unui exemplar 

din prezentul regulament. 
 
Art. 56 

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului 

intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. 

(2) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta 

instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de 

catre angajator a modului de solutionare a sesizarii. 

 

 

 

 
Director: Prof. Ignătescu Olivia  

Reprezentant sindicat: FSE „Spiru Haret”: Cristea Florin 
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CODUL DE ETICA AL LICEULUI TEHNOLOGIC ,,BARBU A. STIRBEY 
“ BUFTEA 

 
CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1 

(1) Prezentul Cod de Etica (denumit in continuare Cod) este elaborat in baza art. 10 si a 

art.16 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5550/2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din 

invatamantul preuniversitar. 

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Stirbey” Buftea, 

responsabile cu instruirea si educatia, si care, in conformitate cu prevederile ,,Statutului 

personalului didactic” si a celor din Legea Educatiei Nationale 1/2011, indeplinesc functia de 

personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum si 

functii de conducere, de indrumare si control in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant 

preuniversitar, in inspectoratele scolare si Casele Corpului Didactic. 

(3) Reglementarile din acest cod vizeaza, in mod particular, persoanele care indeplinesc functia 

de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar romanesc, public sau privat, indiferent 

de statutul detinut. 
 
Art. 2 

Codul functioneaza atat ca un contract moral intre parinti/tutori legali, elevi, comunitatea locala 

si diferitele categorii de personal din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Stirbey” Buftea responsabile 

cu instituirea si educatia, cat si ca un sistem de standarde de conduita colegiala capabile sa 

contribuie la coeziunea institutionala si a grupurilor de persoane implicate in activitatea 

educationala, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competitie dupa reguli 

corecte. 
 
Art. 3 

Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezinta o garantie a cresterii calitatii si prestigiului 

invatamantului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmatoarelor obiective: 

a) Autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea si educatia, prin 
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asumarea continutului acestui cod; 

b) Mentinerea unui grad inalt de profesionalism in exercitarea atributiilor si functiilor 

personalului din Liceul Tehnologic “ Barbu A. Stirbey” Buftea, responsabile cu instruirea si 

educatia, in mod special al persoanelor care indeplinesc functia de cadre didactice; 

c) Ameliorarea calitativa a relatiilor dintre actorii educationali; 

d) Reducerea practicilor inadecvate si/sau imorale ce pot aparea in mediul 

educational preuniversitar; 

e) Cresterea gradului de coeziune a personalului implicat in activitatea educationala; 

f) Facilitarea promovarii si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul 

scolar preuniversitar, inserabile si in spatial social; 

g) Senzibilizarea opiniei publice in directia sustinerii valorilor educatiei. 
 

Art. 4 
 

Orice persoana din Liceul Tehnologic “Barbu A. Stirbey” Buftea, responsabila cu instruirea si 

educatia, are datoria morala si profesionala de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile 

prezentului Cod. 
 
 
CAPITOLUL 2 - VALORI, PRINCIPII SI NORME DE CONDUITĂ 
 
Art. 5 

Personalul din Liceul Tehnologic „Barbu A. Stirbey” Buftea, responsabil cu instruirea si 

educatia, in mod particular cadrele didactice, trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in 

conformitate cu urmatoarele valori si principii: 

a) impartialitate, independenta si obiectivitate; 

b) responsabilitate morala, sociala si 

profesionala; c ) integritate morala si profesionala; 

d) confidentialitate: 

e) activitate in interesul public; 

f) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului; 
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g) respectarea autonomiei personale; 

h) onestitate si corectitudine intelectuala; 

i) respect si toleranta; 

j) autoexigenta in exerciatea profesiei; 

k) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala; 

l) implicarea in democratizarea societatii, in cresterea calitatii activitatii didactice si a 

prestigiului unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii/domeniului in 

care lucreaza; 

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate. 
 
Art. 6 

In vederea asigurarii unui invatamant de calitate, in relatiile cu elevii, persoanele responsabile cu 

instituirea si educatia, in mod particular cadrele didactice, au obligatia de a creste, respecta si 

aplica un set de norme de conduita. Acestea au in vedere: 

(1) Ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a elevilor prin : 

a) supravegherea permanenta a acestora pe tot parcursul activitatilor in scoala cat si in 

cadrul celor organizate de unitatea scolara in afara acesteia, in vederea asigurarii depline a 

securitatii tuturor celor implicati in aceste actiuni ; 

b) interzicerea agresiunilor fizice si tratamentelor umilitoare, sub orice forma, asupra elevilor ; 



 

c) asigurarea protectiei fiecarui elev, prin denuntarea formelor de violenta fizica exercitata 

asuprea acestora, a oricarei forme de disciplinare, abuz, neglijenta sau de exploatare a 

elevilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 271/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului, cu modificarile si completarile urmatoare; 

d) excluderea oricaror forme de abuz sexual, emotional sau spiritual; 

e) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale; 

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță 

prevăzute de documentele școlare; 

(3) Respectarea principiilor docimologice; 

(4) Interzicerea oricăror activități care generează corupție: 

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc; 

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea 

obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorecte; 

c) traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare; 

d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru protocolul destinat 

cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare ( 

examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare etc. ); 

e) interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. 

(5) Interzicerea implicării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism 

religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și 

educația elevilor, în cadrul unității de învățământ sau în afara acesteia. 

(6) Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea 

egalității de șanse și promovarea principiilor educației inclusive. 

(7) Respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev. 
 
Art. 7 
În relația cu părinții/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod 

particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită: 

a) acordarea de consultanță părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea 

rolului parental; 

b) stabilirea unei relații de încredere mutuală, a unei comuncări deschise și accesibile; 

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/tutori 

legali; 



 

d) informarea părinților/tutorilor legali despre toate aspectele activității elevilor prin 

furnizarea explicațiilor necesare înțelegerii și aprecierii conținutului serviciilor educative; 

e) informarea părinților/tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând 

tendințele de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă; 

f) respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate 

individuală și familială; 

g) persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular personalul didactic, 

nu vor impune, în relația cu părinții/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau 

sume de bani pentru serviciile educaționale oferite; 

h) consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a 

copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al 

copilului. 
 
Art. 8 
Personalul din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey” Buftea, responsabil cu 

instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica 

următoarele norme de conduită colegială: 

a) relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție 

loială, interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului; 

b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând 

convingerile politice și religioase; 

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de 

discriminare în relațiile cu ceilalți colegi; 

d) între persoanele din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey” Buftea, responsabile cu 

instruirea și educația se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi 

care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 

e) în evaluarea competenței profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere 

performanța și rezultatele profesionale; 

f) încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor 

standarde superioare de calitate în activitatea didactică; 

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze 

imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția 

situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia 

de disciplină etc.); 



 

h) întreaga activitate a persoanelor din Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbey” Buftea, 

responsabile cu instruirea și educația, trebuie să permita accesul la informațiile care 

interesează pe toți membri asigurând astfel o informare corectă și facilitarea egalității de 

șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la resursele școlare și ale sistemului de 

învățământ; 

i) reacția publică – prin drept la replica, discurs public, întrunire etc., atunci când o 

anumită situație creată de către membri comunității educaționale sau de către oricine 

altcineva din afara acesteia afectează imaginea unității școlare. 
 
Art. 9 
Personalul din LiceulTehnologic ,,Barbu A. Știrbey” Buftea, responsabil cu instruirea și 

educația, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere, de 

îndrumare și control sau care sunt membri în structure de conducere, vor respecta și aplica 

următoarele norme de conduita managerială: 

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 

b) promovarea standardelor profesionale și morale specifice; 

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice; 

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului; 

e) selectarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar de calitate, conform 

legislației 

în vigoare; 

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau ilegitimă, din perspectiva funcției 

deținute; 

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității; 

h) interzicerea oricarei forme de hartuire a persoanlului didactic, indiferent de statutul si 

functia persoanei hartuitoare; 

i) exercitarea atributiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusiva a evaluarii, 

controlului, indrumarii si consilierii manageriale corecte si obiective. 
 
Art. 10 
In exrcitarea activitatilor didactice scolare si extrascolare, membrilor personalului didactic 

le sunt interzise: 

a) consumul de substante psihotrope sau alcool; 

b) organizara pariurilor si a jocurilor de noroc; 

c) folosirea dotarilor si a bazei materiale din spatiile de invatamant in vederea 



 

obtinerii de beneficii financiare personale; 

d) distrugerea intentionata a dotarilor si a bazei materiale din spatiile de invatamant; 

e) distribuirea materialelor pornografice; 

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 

g) organizarea de activitati care pot pune in pericol siguranta si securitatea elevilor sau a 

altor persoane aflate in incinta unitatii de invatamant. 
 
Art. 11. 
In relatia cu institutiile si reprezentatii comunitatii locale, persoanele responsabile cu 

instruirea si educatia din Liceul tehlologic „Barbu A. Stirbey” Buftea, in mod particular 

cadrele didactice , vor respecta si aplica urmatoarele norme de conduita: 

a) colaborarea si parteneriatul cu institutiile / reprezentatii comunitatii locale, agentii 

economici si organizatiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educatia vor avea 

in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de 

calitate; 

b) responsabilitatea si transparenta in furnizarea unor servicii educationale de calitate; 

c) in realizarea colaborarii si a parteneriatelor cu institutiile/ reprezentantii comunitatii 

locale, organizatiile non-guvernamentale si agentii economici nu se vor angaja activitati care 

pun in pericol integritatea fizica si morala a elevilor sau care permit exploatarea prin munca a 

acestora. 
 
 
 
CAPITOLUL 3 - RASPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA CODULUI 

 
Art. 12 

Orice persoana, participanta in mod direct sau indirect, in activitatile din Liceul 

Tehnologic 

„Barbu A. Stirbey ” Buftea, care considera, in mod intemeiat, prin raportare la prevederile 

prezentului cod, ca este victima sau martorul unui comportament de etica personala din partea 

unei/unor persoane din unitate, responsabile cu instruirea si educatia, are dreptul de a sesiza 

comisia judeteana de etica. 
Art. 13 

Procedurile privind funcționarea comisiei județene de etică, precum și cele privind anchetarea 

și soluționarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin 



 

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5550/ 2011. 
 
Art. 14 

Prezentul Cod face distincția între încălcarea neintenționată și cea intenționată a 

prevederilor 

sale. 

(1) În cazul încălcării neintenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și 

audierilor comisiei județene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la 

înțelegerea situației de încălcare a principiilor codului de etică și, respectiv, va fi sprijinită 

pentru consilierea amabilă cu partea reclamantă. 

(2) În cazul încălcării intenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma 

anchetei și audierilor comisiei județene de etică, acesta din urmă poate iniția următoarele 

măsuri, în funcție de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea 

comportamentului respectiv, precum și în funcție de punctul de vedere al Consiliului 

Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul 

Școlar al Elevilor: 

a) consilierea amiabilă cu partea reclamantă; 

b) atenționarea colegială în cadrul comisiei județene de etică și informarea Consiliului de 

Administrație al unității de învățământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei 

respective cu prevederile codului; 

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere 

comportamentală, prin consilierea și monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul 

de Administrație al unității de învățământ. Conținutul programului de remediere 

comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor 

- membru al Consiliului de Administrație, un reprezentant al părinților și psihologul școlar. 

Acest program va fi     aprobat     de     către     Consiliul     de     Administrație     al     

unității     de     învățământ; 

d) comisia județeană de etică, în funcție de gradul de încălcare a normelor Codului, poate 

propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unității de învățământ, analiza cazului 

în vederea sancționării disciplinare, în conformitate cu prevederile „Statutului personalului 

didactic” și al Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată. 

(3) Consilierea Comisiei de etică a județului privind decizia de notificare și notificarea propriu-



 

zisă adresată instituțiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de 

către serviciul juridic al ISJ Ilfov.  

 
 

 

 

 

Director, 

Olivia IGNĂTESCU 
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