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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE INTERNĂ 

PARTEA a I I-a. 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Ordinul nr. 4925/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare, Contractului colectiv de muncă la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, 

ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, 

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale celorlalte acte normative naţionale care reglementează 

raporturile de muncă şi de disciplină a muncii, Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.  

Art. 2 Regulamentul intern are ca scop aducerea la cunoştinţa personalului instituţiei a drepturilor şi obligaţiilor ce 

îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.  

Art. 3. (1) Regulamentul intern constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina muncii, 

drepturile și obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de munca al salariaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot 

fi aplicate. 

(2) Acest regulament se aplică tuturor salariaţilor din cadrul instituţiei (Angajatorul), indiferent de raporturile de 

serviciu, de natura contractului de muncă încheiat.  

Art. 4. – (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.  

(2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin 

negociere, în cadrul contractelor colective de muncă, al contractelor individuale de muncă, raporturilor de serviciu, 

fişa postului.  

(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.  

(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea 

acestor drepturi este lovită de nulitate.  

(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Angajatorul şi salariaţii se vor informa şi se vor consulta 

reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.  

Art. 5. – (1) Cunoaşterea şi respectarea regulamentului este obligatorie pentru toate categoriile de personal din 

cadrul Angajatorului.  

(2) Persoanele de conducere din cadrul instituţiei vor aduce la cunoştinţa fiecărui angajat, sub semnătură, 

conţinutul prezentului regulament intern şi vor pune la dispoziţia acestora, la cerere, în vederea documentării şi 

consultării.  

(3) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului, în măsura în care face 

dovada încălcării unui drept al său.  

(4) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, 

care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data 2 comunicării de către angajator a modului de soluţionare a 

sesizării formulate potrivit alin.  

http://www.ccfalticeni.ro/
mailto:cce_falticeni@yahoo.com


II. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 

 

 Art. 1. – (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.  

(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

(3) În cadrul propriilor responsabilităţi, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi 

sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, 

precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea 

următoarelor principii generale de prevenire:  

a) evitarea riscurilor;  

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

 c) combaterea riscurilor la sursă;  

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor 

şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii 

repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;  

Art. 2. – (1) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 

profesionale, în condiţiile legii. 

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

(3) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.  

Art. 3. – Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate 

imediat conducerii societăţii sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul 

accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers. 

Art. 4. –(1) Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform 

cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. 

 (2) Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general, toate 

materialele încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu. 

 (3) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea 

acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia. 

 (4) Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, personalul 

fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine 

specific.  

Art. 5. – Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, 

organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  

 

III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII 

ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
Art. 1. – (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 

 (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 

handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 

 (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe 

unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca effect neacordarea, restrângerea ori 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

 (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute 

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

Art. 2. – (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 

desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a 

conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

 (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, 

dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 

împotriva concedierilor nelegale.  



Art. 3. – (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;  

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

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei;  

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

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

profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;  

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau 

condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt determinante. 

Art. 4. – (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată 

discriminare după criteriul de sex şi este interzisă.  

(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi 

sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau 

orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la 

locul de muncă.  

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca scop: 

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

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

veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a 

accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea acestora.  

(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că încurajează 

raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajaţii care încalcă demnitatea 

personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi 

sancţionaţi disciplinar.  

Art. 5. – (1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va 

conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă.  

(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce investigaţia în 

mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare. 

(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.  

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva 

oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate 

conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

Art. 6. – (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, 

cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum şi a 

drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.  

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, 

pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a 5 plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor 

privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.  

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR  

SECŢIUNEA I. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

 Art. 1. – Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 



a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de 

muncă;  

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi 

condiţiile corespunzătoare de muncă;  

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din 

contractele individuale de muncă;  

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;  

e) să se consulte cu reprezentanţii angajaților în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele acestora;  

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi 

impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;  

g) să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;  

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

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.  

SECŢIUNEA A II-A. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

Art. 2. – (1) Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele obligaţii:  

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform fişei postului;  

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, 

precum şi în contractul individual de muncă;  

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.  

(2) Salariaţii Angajatorului au obligaţii privind: 

a) realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu;  

b) respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă;  

c) respectarea programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu;  

d) însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite pentru compartimentul 

respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului;  

e) utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, instalaţiilor 

aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea sau la care au acces, precum şi 

exploatarea acestora în deplină siguranţă;  

f) respectarea normelor de protecţia muncii şi a mediului;  

g) ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională 

recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind activitatea pe care o desfăşoară; 

h) obligaţia de loialitate faţă de Angajator;  

i) comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, asigurarea unui climat 

de disciplină, ordine şi bună înţelegere;  

j) înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor nereguli, abateri 

sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi acţionarea pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru 

prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;  

l) anunţarea şefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la serviciu (boală, 

situaţii fortuite);  

m) păstrarea secretului de serviciu;  

p) îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de conducerea 

Angajatorului pentru buna desfăşurare a activităţii.  

Art. 3. Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situaţiile observate de incendiu, inundaţie sau orice situaţii 

în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, 

precum şi neregulile potenţial generatoare de astfel de situaţii şi să acţioneze, după caz, pentru rezolvarea acestora 

şi pentru diminuarea efectelor lor negative. 



 Art. 4. – În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a Angajatorului, fiecaresalariat are 

obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la 

luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului.  

SECŢIUNEA A III-A. DREPTURILE SALARIAŢILOR 

 Art. 5. – Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal ;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă;  

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la informare şi consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

 j) dreptul la protecţie în caz de concediere;  

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;  

l) dreptul de a participa la acţiuni colective;  

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

Art. 6. – Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  

SECŢIUNEA A IV-A. DREPTURILE ANGAJATORULUI 

Art. 7. – Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;  

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;  

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;  

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului 

colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.  

V. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIAŢILOR 
Art. 1. – (1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiţii individuale, dar numai în 

legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.  

(2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează conducerii 

Angajatorului în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.  

(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.  

Art. 2. – (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează directorului şi se înregistrează la secretarul instituţiei.  

(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, directorul 

numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor.  

(3) În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi 

propuneri şi îl supune aprobării directorului.  

(4) Directoruleste obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau 

a reclamaţiei.  

(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, directorul 

poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.  

Art. 3. – (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.  

(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu acelaşi obiect, 

acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.  

(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi 

problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-a dat deja un răspuns petiţionarului.  

Art. 4. – (1) Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin 

procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.  

(2) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  



VI. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII 

Art. 1. – (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 

disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.  

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu 

vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Art. 2. – Sunt interzise:  

a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi 

alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariaţi;  

b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;  

c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât cele ale 

Angajatorului;  

d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Angajatorului; e) scoaterea din 

unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al conducerii 

Angajatorului;  

f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea funcţională şi 

calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;  

g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără aprobarea scrisă 

a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea Angajatorului sau a datelor specificate în fişele 

sau dosarele personale ale angajaţilor;  

h) prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul liber - în 

beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului;  

i) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de prezenţă;  

j) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de managementul unităţii corporale sau a sănătăţii);  

k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei persoane sau a colegilor;  

l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului;  

m) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii 

prime ale acestuia;  

n) fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002 cu modificările ulterioare. Fumatul este permis 

în spaţii special amenajate pentru fumat.  

o) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;  

p) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără 

aprobarea conducerii Angajatorului;  

q) propaganda partizană unui curent sau partid politic.  

Art. 3. – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de 

comportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia sau postul pe 

care îl ocupă persoana care a săvârşit fapta.  

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de 

serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite în contractele individuale de 

muncă, în fişa postului, în Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele şi 

dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

 

VII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

Art. 1. – (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul conform Codului Muncii în cazul în care 

salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:  

a) avertismentul scris;  

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care sa dispus retrogradarea, pentru o 

durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;  

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 

10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  



(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.  

(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 10  

Art. 2. - Sancţiunile disciplinare care se pot aplica cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar, în raport cu 

gravitatea abaterilor, sunt: 

a) observaţie scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de 

control, 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 funcţii 

didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de 

control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

VIII. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

Art. 1. – (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 

control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 

din Codul muncii.  

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul muncii.  

(3) Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplinară prealabilă şi etapele care trebuie parcurse se 

stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor, cu respectarea dreptului 

salariatului de a fi informat cu privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se 

apăra.  

 

IX. CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 
Art. 1. – Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face în conformitatea cu legislaţia din domeniul 

educaţiei în vigoare.  

Art. 2. – Evaluarea activităţii personalului administrativ se face în conformitate cu Codul Muncii.  

 

XII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 1. Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile cuprinse în acte normative în vigoare. 

 

 

 

 

Intocmit,  

Director, 

prof. dr. POROF  MARCEL 


