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AN ŞCOLAR 2017-2018 
 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 

(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Constituţia României din 1991, Legea educaţiei 

naţionale  nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu regulamentele şi  

metodologiile subsecvente ei, art. 241-245 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5.079 din 31.08.2016 şi publicat în 

precum şi a Contractului Colectiv de Muncă. 

(2) Acest regulament, denumit  Regulament INTERN   se aplică în toate spaţiile liceului (săli de clasă, 

cabinete, laboratoare, holuri şi alte spaţii) şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces, sala de sport), precum şi pentru 

structurile arondate prin extrase specifice şi/sau completări. 

(3) Adresa oficială a liceului este: str. G. Coșbuc Nr. 1, Recaș, tel: 0256 330123, fax: 0256 330848, e-mail: 

liceul.recas@yahoo.com   

(4)Însemnele Liceul Teoretic Recaș: 

 

▪Deviza: „O educaţie de calitate este condiţia civilizaţiei şi a progresului unei naţiuni” 

▪Ziua şcolii: 5 octombrie  

▪Culorile şcolii: galben si vişiniu 

▪Ţinuta obligatorie compusă din: pantaloni sau blugi negri sau bleumarin, bluză/ cămașă/ tricou/ pulovăr 

de culoare albă sau bleu , vesta școlară bleumarin, cravata bleumarin 

Art. 2 

Prezentul Regulament Intern , precum şi modificările anuale ulterioare, se aprobă prin hotărârea Consiliul 

de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din unitate. 

Art. 3 
(1) Prezentul Regulament INTERN   va fi adus la cunoştinţă tuturor elevilor, părinţilor, cadrelor didactice de 

predare, auxiliare şi nedidactice  

(2) Respectarea Regulamentului INTERN   este obligatorie pentru întreg personalul didactic de conducere 

(membrii Consiliului de administraţie, directori), personalul didactic de predare-învăţare-evaluare, personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic, elevi, părinţi sau susţinători legali, inclusiv vizitatori care vin în contact cu şcoala. 

(3) Nerespectarea Regulamentului INTERN constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor 

legale. 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ 
Art. 4  

(1) Şcoala Gimnazială nr.24 este unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi asigură şcolarizarea pe 

următoarele niveluri de învăţământ:  

învăţământ preşcolar 

învăţământ primar 

învăţământ secundar: 

  învăţământ secundar inferior (gimnaziu) 

(2) Structurile arondate Şcolii Gimnaziale nr.24 sunt: 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.27 

 

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLII 
Art. 5 

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie  şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
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(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 

examene naţionale se stabilesc prin ordine ale ministrului. 

Art. 6 
(1) Activitatea şcolară se desfasoară în fiecare zi (luni – vineri), după cum urmează: 

- cursurile încep la ora 8,  

- durata orei de curs este de 50 minute, pauza fiind de 10  minute; 

- pauza mare este de 20 minute (între 9.50-10.10  ) 

(2) Pentru structurile arondate ora de începere a cursurilor este 8,00 

(3)In situaţii obiective (epidemii, calamităţi naturale, etc.), cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă 

determinată. 

(4)Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea Directorului Şcolii, după consultarea 

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi părinţilor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general, conform precizărilor 

art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N. nr. 5.089  din 31.08.2016. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la 

sfârşitul semestrului, respectiv a anului şcolar,  măsuri stabilite prin decizia Directorului. 

Art. 7 
(1)Orarul desfăşurării cursurilor este stabilit conform regulamentelor în vigoare şi aprobat de către Consiliul 

de Administraţie, respectarea lui fiind obligatorie pentru toţi factorii organizatori şi educaţionali implicaţi în 

desfăşurarea activităţilor curriculare. 

(2)Toate activităţile extracurriculare/extraşcolare, desfăşurate cu resurse proprii  sau în parteneriat cu părinţii 

sau alţi factori educaţionali se organizează prin încheierea de contracte educaţionale de parteneriat[*] şi se 

desfăşoară, de regulă, în afara orarului , inclusiv pregătirea elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare sau alte 

manifestări festive, omagiale etc. 

(3)Activităţile extraşcolare se pot desfăşura şi în timpul programului şcolar cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie. 

(4) Programul „Şcoala după şcoală” se organizează în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

 metodologiei aprobate prin ordin al ministrului. 

 

 

CAPITOLUL 2 

REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN 

MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂȚII 
 

Art. 8   

 Protecția muncii în cadrul unității se realizează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 319/2006 a 

securității și sănătății în muncă, acestea fiind aplicabile tututor salariaților. 

Art. 9 

(1) In cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru: 

a)     asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; 

b)     prevenirea riscurilor profesionale; 

c)      informarea și instruirea lucrătorilor; 

d)     asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății in munca. 

(2)  În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații: 

    a)  să adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, 

precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind 

securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de 

îmbolnavire profesională a lucrătorilor; 

    b)  să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și 

de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității; 
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    c)  să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de 

începerea oricărei activități, conform prevederilor legale; 

    d)  să stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul 

securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate; 

     e)  sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea 

reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de 

munca aflate in responsabilitatea lor; 

       f)  sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in 

planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe; 

     g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, 

pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca; 

     h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta 

este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare; 

     i)  sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica; 

     j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, 

dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii; 

     k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat; 

     l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de 

masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in 

desfasurarea proceselor tehnologice; 

     m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau 

al efectuarii cercetarii evenimentelor; 

     n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al 

cercetarii evenimentelor; 

     o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea 

controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

     p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de 

cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane; 

     q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; 

     r) sa asigure echipamente individuale de protectie; 

     s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii 

calitatilor de protectie. 

 Art. 10 

Personalul nedidactic: 

a)     sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de productie; 

b)  sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il 

puna la locul destinat pentru pastrare; 

c)  sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si 

sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d)  sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au 

motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a 

sistemelor de protectie; 

e)  sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoana; 

f)  sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila 

realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia 

sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g)  sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si 

sanatate, in domeniul sau de activitate; 
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h)  sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si 

masurile de aplicare a acestora; 

i)   sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 Art.  11 

 In vederea asigurarii igienei si securitatii in munca si pentru asigurarea unei ambiante favorabile 

procesului muncii, este interzisa orice actiune de natura sa aduca vreo tulburare ordinii interioare si disciplinei, in 

special: 

a) fumatul in incinta unitatii de invatamant; 

b) introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, droguri etc. in incinta unitatii de invatamant; 

c) intrarea sau ramanerea in incinta unitatii de invatamant in afara orarului de lucru, fara acordul conducerii; 

d) iesirea din incinta unitatii de invatamant in cadrul programului de munca, fara aprobarea conducerii ; 

e) executarea, in cadrul unitatii de invatamant, de lucrari in interes personal sau fara vreo legatura cu 

atributiile de serviciu; 

f) comiterea sau incitarea la savarsirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de munca sau a 

armoniei in randul personalului ori comiterea de acte antisociale; 

g) sustragerea de bunuri din unitate; 

h) prezentarea la serviciu intr-o tinuta indecenta ori necorespunzatoare cerintelor; 

i) lasarea fara supraveghere ori neasigurarea aparaturii de lucru, instalatiilor in stare de functionare, dupa 

terminarea programului; 

j) initierea unor acte de hartuire sexuala; 

k) alte fapte sau actiuni de natura sa aduca vreo tulburare ordinii inetrioare si disciplinei. 

 

CAPITOLUL 3 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE 

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 
Art. 12 

(1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii din 

unitate. 

(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 

caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, 

handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala este interzisa. 

(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, 

intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la  alin. 2, care au ca scop sau ca efect neacordarea, 

restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele 

prevazute la alin. 2, dar care produc efectele unei discriminari directe. 

 Art. 13  

Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, 

dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 

 Art. 14  

Salariatii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice 

si sociale. 

 Art. 15 

 Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, salariatii si angajatorul se vor informa si se vor consulta 

reciproc, in conditiile legii si ale contractului de munca aplicabil. 
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CAPITOLUL 4 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI 

SALARIATULUI 
 

Art. 16  

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin 

negociere, in cadrul contractului colectiv de munca si al contractelor individuale de munca. 

  

Art. 17 

Orice actiune prin care se urmareste rentabilizarea activitatii unitatii de invatamant se face cu aprobarea 

Consiliului de administratie si numai cu acordul scris al salariatului. 

  

Art. 18 

(1) Salariatii au, in principal, 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; 

j) dreptul la protectie in caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l)  dreptul de a participa la actiuni colective; 

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

(2) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege. 

a) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de 

vechimea în muncă, astfel: 

- până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare; 

- între 5 şi 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare; 

- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare. 

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 

şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar s-a stabilit în consiliul de administraţie  la 

7 zile lucrătoare. 

b) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare. 

(3) În afara concediului de odihna, salariaţii au dreptul la un număr de zile lucrătoare plătite, pentru 

evenimente deosebite astfel: 

   a) căsătoria salariatului                                                     5 zile 

b) căsătoria unui copil                                                        2 zile 

c) naşterea sau adopţia unui copil                                                2 zile 

d) decesul soţului (soţiei), copiilor, părinţilor, socrilor, fraţilor, surorilor     3 zile 

e) decesul bunicilor, nepoţilor, mătuşi, unchi                  2 zile 

f) mutarea într-o locuinţă în aceeaşi localitate                 2 zile 

g) mutarea într-o locuinţă din altă localitate, în cadrul aceleaşi unităţi          5 zile 

h) donatorii de sânge                                                            2 zile 

Zilele libere prevăzute la alin.(3), se acordă nefracţionat, cu excepţia lit. a, unde se pot fracţiona pentru 

căsătoria civilă şi religioasă, la cererea salariatului. Zilele libere prevăzute la alin.3 se acordă în perioada 

evenimentului pe baza documentelor doveditoare şi nu întrerup concediul de odihnă. 

(4) Salariaţilor le revin, în principal, următoarele obligaţii: 
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a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul individual de 

munca, regulamentul de organizare si functionare; 

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. 

 Art. 19 

(1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare 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, 

contractului de munca aplicabil si regulamentului intern. 

(2) Angajatorului in revin, in principal, 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 din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil 

si din contractele individuale de munca; 

d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; 

e) sa se consulte 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 asigure respectarea legislatiei specifice privind activitatea de urmarire in timp a constructiilor. 

k) sa asigure respectarea legislatiei pentru prevenirea si sanctionarea spalirii banilor precum si 

instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism 

Art. 20 
(1)  personalul este format din personal didactic, care poate fi: didactic de conducere şi personal didactic de 

predare-învăţare-evaluare, precum şi din personal didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia întregului personal  se face prin concurs/examen, conform legii şi normelor specifice. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic se realizează prin încheierea 

contractului individual de muncă cu unitatea şcolară, prin Director ca reprezentant legal. 

 Art. 21 
Prevederile  art. 39 – 56 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016 sunt obligatorii pentru toate categoriile de personal 

angajate în cadrul şcolii, la care se adaugă reguli şi prevederi specifice nevoilor conform prezentului Regulament 

INTERN, altele fiind înscrise în fişele de post individuale cu respectarea Contractului colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 22 

Prezentul Regulament INTERN stabileşte următoarele reguli specifice: 
(1) Constituie abateri de la disciplina muncii ale personalului didactic, urmatoarele fapte: 

a) intârzierea de la programul de lucru; 

b) intrarea cu intârziere la orele de curs; 

c) părăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului/orarului şcolii/orei de curs; 

d) absenţa nemotivată de la Consiliile Profesorale a personalului didactic; 
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e) nerealizarea sarcinilor prevăzute în fişa postului, în Regulamentul intern şi în toate documentele 

Ministerului educaţiei şi cercetării ştiinţifice care fac referire la învăţământul preuniversitar; 

f) neîndeplinirea atribuţiilor în calitate de profesor de serviciu; 

g) încălcarea, prin atitudini neprincipiale, a deontologiei profesionale şi a demnităţii fiecărui salariat; 

h) nerespecarea graficelor de desfăşurare a diverselor activităţi ale liceului şi nepredarea la termenul 

stabilit a diverselor lucrări şi materiale solicitate de către direcţiune, responsabilii de catedră/comisie metodică, alte 

comisii de lucru şi  I.S.J. Timiş; 

i) folosirea spaţiilor şcolare fără acordul direcţiunii; 

j) însuşirea de venituri necuvenite  pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

k) depăşirea competenţelor profesionale prevăzute în fişa postului. 

Art. 23 

(1) Personalul didactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Evaluarea personalului didactic se face conform OMECTS nr. 6143/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(3) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a resursei 

umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 

Art. 24  

(1) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale 

şi ale Regulamentului Intern, în baza fişei postului. 

Art. 25 
Personalului şcolii îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală, fizică sau 

psihică a elevilor. Nerespectarea prevederilor acestui articol atrage după sine sancţiunile prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

Art. 26 
Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programele de formare continuă, în conformitate cu 

specificul activităţii, pentru fiecare categorie. 

Art. 27 
Se interzice personalului   să condiţioneze activitatea desfăşurată cu elevii şi părinţii de obţinerea oricărui tip 

de avantaje materiale. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legilor în vigoare. 

Art. 28 
Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 

control din şcoală răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de 

muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

instituţiei. 

Art. 29 
(1) Sancţiunile disciplinare se aplică, în raport cu gravitatea abaterii, în conformitate cu actele normative în 

vigoare. 

(2) Pentru performanţe deosebite în activitate, personalul şcolii va fi recompensat, de către conducerea şcolii, 

periodic, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Art.30 

Cadrele didactice au dreptul la concediu, în condiţiile prevăzute de Legea 1/2011  Cadrele didactice beneficiază 

de un concediu de odihnă de   62 de zile lucrătoare. 

(1) Concediul de odihnă se acordă pe perioada vacanţelor şcolare, cererile se depun până în 15 octombrie şi 

se aprobă de către CA. 

(2) Pentru rezolvarea unor situaţii personale cadrele didactice au dreptul la concediul fără plată , în număr 

de 30 de zile lucrătoare pe anul şcolar în curs, concediul care se acordă de către conducătorul unităţii în urma 

hotărârii Consiliului de administraţie. 

(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durată determinată, stabilite prin acordul părţilor, 

aprobat de Consiliul de administraţie în cazul în care poate fi asigurată suplinirea claselor implicate. 
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Art. 31 

(1) Cadrele didactice au dreptul la 5 invoiri pe an, conform contractului colectiv de munca la nivel de 

ramura  

(2) Personalul nedidactic are dreptul la 2 zile de  învoire pe semestru  

(3)  Situaţiile excepţionale apărute la clasa se rezolvă prin asigurarea suplinirii realizată de către comisia de orar 

 

DIRECTORUL 
 Art. 32 

(1) Funcţiile executive de conducere ale şcolii sunt:  Director şi Director adjunct. 

(2) Funcţiile  executive de conducere sunt ocupate prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 256 (1) şi 

art 257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţiei şcolare 

subsecvente. 

(3) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de 

director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului. 

Art. 33 
(1)Directorul şcolii este direct subordonat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş având responsabilităţi 

conform fişei postului. 

În acest sens, potrivit art.21 (4) din  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016, Directorul încheie contract de management educaţional 

cu inspectorul şcolar general. 

(2) Directorul reprezintă juridic şcoala în relaţiile cu alţi parteneri. 

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, directorul 

încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului Timişoara, conform art. 21 (3) 

din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 

5079/31.08.2016. 

(4) Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral. 

(5) Atribuţiile Directorului sunt cele prevăzute la art. 20-23 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016  

(6) În lipsa sa, Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către Directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al Consiliului de Administraţie. Delegarea  de sarcini  se face prin decizia scrisa a directorului cu 

acordul cadrului didactic in cauza. 

(8) Drepturile şi obligaţiile Directorului sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Regulamentul de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016 şi 

de Contractul colectiv de muncă. 

  

DIRECTORUL ADJUNCT 
Art. 34 

(1) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte conform art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016 

(2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional încheiat cu 

Directorul  şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, 

precum şi atribuţiile delegate de Director pe perioade determinate. 

(3) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile Directorului, în lipsa acestuia. 

 

PERSONALUL DIDACTIC 
 Art. 35  

Personalul didactic are următoarele sarcini de serviciu obligatorii în ceea ce priveşte organizarea procesului 

instructiv – educativ, instruirea şi educarea copiilor. 

(1) Se prezintă în şcoală cu 15 minute înaintea începerii orei de curs, respectă  cu stricteţe durata orei de curs 

şi a pauzei. 

(2) Semnează condica înaintea intrării la ora de curs 

(3) Nu scoate elevii de la orele prevăzute în orarul aprobat pentru acte de indisciplină, întârzieri sau 

desfăşurarea altor activităţi.  
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(4) Nu utilizeaza telefonul mobil in timpul orelor de curs pentru convorbiri personale, ci doar în scop didactic 

(5) Nu aduce injurii elevilor, nu foloseşte cuvinte jignitoare la adresa elevilor 

(6) Efectuează concediul legal de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, pe baza aprobării cererii de 

concediu. 

(7) Verifică zilnic prezenţa la cursuri a elevilor şi notează absenţele în catalogul clasei 

(8)  Transpune în fapte hotărârile directorului şcolii şi a organismelor colective de conducere. 

(9) Cadrele didactice întocmesc proiecte didactice pentru fiecare unitate de învăţare. 

(10) Cadrele didactice sunt obligate să facă proiecte didactice pentru lecţiile de recapitulare şi aprofundare a 

cunoştinţelor indiferent de vechimea în învăţământ. 

(11) Personalul didactic de predare răspunde în faţa conducerii şcolii şi a organelor ierarhic superioare de 

calitatea şi rezultatele obţinute în activitatea ce o desfăşoară. 

(12) Analizează programa şcolară, identifică aspectele interdisciplinare în cadrul ariei curriculare, urmăreşte 

corelarea conţinutului disciplinei şi activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite. 

(13) Alege manualul şi materialele auxiliare după posibilităţile de înţelegere ale elevilor cu respectarea 

cerinţelor legislative în vigoare. 

(14) Întocmeşte planificările calendaristice anuale şi pe semestre în funcţie de structura anului şcolar, 

asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse. Revizuieşte planificarea calendaristică, comparând 

permanent situaţia reală cu cea proiectată, reactualizând planificarea în conformitate cu situaţia reală şi sarcinile de 

învăţare existente. 

(15) Transmite cunoştinţe creând condiţii optime de receptare a acestora (material auxiliar), evitând excesul 

de detalii şi într-o succesiune logică (gradată). 

(16) Formează şi dezvoltă deprinderi prin situaţii de învăţare adecvate tipului de deprinderi care trebuie 

formate. 

(17) Stimulează gândirea elevilor, formându-le deprinderi de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata 

întregii vieţi selectând situaţiile de învăţare adecvate. 

(18) Dezvoltă potenţialul fizic al elevilor prin corelarea gradului de dificultate şi complexitate a exerciţiilor 

fizice cu vârsta şi condiţia fizică a elevilor, în vederea dezvoltării armonioase şi recreării acestora. 

(19) Educă şi dezvoltă un stil de viaţă igienic şi sănătos manifestând consecvenţă în urmărirea respectării 

regulilor şi deprinderilor de igienă. 

(20) Stabileşte obiectivele activităţii de laborator ţinând cont  de corelarea experimentului conceput cu teoria 

avută în vedere. 

(21) Pregăteşte activitatea experimentală, planificând derularea activităţii şi asigurând echipamentele şi 

materialele necesare atingerii instruirii în condiţii de securitate. 

(22) Îndrumă şi supraveghează elevii în activitatea de laborator coordonând secvenţele de instruire, 

instrucţiunile de lucru fiind date pas cu pas, pentru a asigura desfăşurarea controlată a experimentului. 

(23) Identifică situaţiile care necesită folosirea materialului didactic, face selecţia acestuia corelându-l cu 

conţinuturile de învăţare, astfel încât acesta să constituie un suport în procesul instructiv – educativ. 

(24) Utilizează materiale didactice facilitând învăţarea, alegându-le cu discernământ în concordanţă cu 

situaţiile concrete din clasă. 

(25) Stabileşte obiectivele evaluării şi elaborează instrumentele de evaluare, ţinând cont de conţinuturile ce 

urmează a fi evaluate, particularităţile  de vârstă ale elevilor astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă. 

(26) Administrează instrumentele de evaluare asigurând condiţii materiale necesare aplicării acestora în 

vederea obţinerii unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor. 

(27) Apreciază cantitativ şi calitativ rezultatele evaluării şi valorifică această analiză în scopul diacnozei, 

prognozei sau selecţiei elevilor, stabilirii strategiei didactice adecvate în scopul remedierii deficienţelor procesului 

instructiv – educativ. 

(28) Estimează posibilităţile de învăţare ale elevilor şi le valorifică dând dovadă de flexibilitate, 

adaptabilitate şi creativitate în construirea lecţiilor astfel încât să fie valorificate toate stilurile de învăţare existente 

în grupul de elevi. Selectează cele mai eficiente tehnici în vederea facilitării învăţării şi reglării procesului instructiv 

– educativ în funcţie de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit. 

(29) Consemnează în documentele şcolare (catalog, carnet de elev) rezultatele evaluării pe măsură ce acestea 

sunt aduse la cunoştinţa elevilor conform termenelor reglementate de catre legislatia in vigoare. 

(30) Alege modalităţile de comunicare corelându-le cu conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă şi 

individuale ale grupului instruit, în vederea realizării scopului educaţional. 
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(31) Transmite informaţii cu caracter instructiv – educativ utilizând limbajul care favorizează atingerea 

obiectivelor propuse. 

(32) Utilizează feed-back-ul în comunicare prin analizarea acurateţii şi integrităţii mesajului receptat de 

elevi, prin compararea cu mesajul scris şi înlăturarea perturbaţiilor care afectează calitatea comunicării. 

(33) Facilitează comunicarea elev – elev prin construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în 

vederea realizării schimbului de informaţii elev – elev şi elev – cadru didactic. 

(34) Discută aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice apelând la tehnici de comunicare 

adecvate pentru redarea unor aspecte, analiza şi aprofundarea lor. 

(35) Stabileşte curriculul opţional al specialităţii analizând resursele existente în şcoală şi necesităţile 

elevilor. 

(36) Stabileşte conţinutul pentru curriculul opţional astfel încât acesta să corespundă obiectivelor propuse, 

nevoilor şi timpului disponibil al elevilor 

(37) Dezvoltă curriculul opţional prin identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinutului stabilit. 

(38) Identifică nevoile proprii de dezvoltare prin stabilirea necesarului în autoinstruire, în funcţie de 

dinamica informaţiei în domeniu. 

(39) Dezvoltă cunoştinţe proprii prin identificarea surselor de informare şi programare a studiului individual, 

prin participarea la cursuri de formare la nivelul şcolii sau judeţean, la cercuri pedagogice, consfătuiri, comisii 

metodice, etc. 

(40) Îndeplineşte îndatoririle specifice comisiilor pe probleme în care este repartizat. 

 

           Art. 36  Activitatea educatoarelor din grădiniţe urmăreşte instruirea şi educarea copiilor preprimari, prin 

tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive , de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei 

pentru societate. 

           Sarcinile de serviciu obligatorii ale educatoarelor sunt: 

(1) Alege modalităţile cele mai eficiente de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei, particularităţile 

de vârstă şi individuale ale copiilor. 

(2) Menţine schimbul de informaţii educatoare – copil prin adaptarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al 

copiilor.  

(3) Facilitează schimbul de informaţii copil – copil printr-o comunicare corectă, fluentă, coerentă astfel încât 

copiii să poată rezolva situaţii noi folosind bagajul de informaţii acumulat. 

(4) Se informează despre copii culegând şi structurând materialele despre dezvoltarea copiilor. 

(5) Prezintă aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice prin tehnici de comunicare specifice 

activităţii. 

(6) Informează familia oferind informaţii relevante, pentru situaţiile copiilor(comportament, nivel intelectual, 

etc.). 

(7) Solicita informaţii menţinând legătura cu părinţii pentru o cunoaştere mai buna a copiilor(consultaţii, 

activităţi cu caracter deschis) 

(8) Consiliază familia copilului găsind cauza unor comportamente şi modul de soluţionare a acestora, dă 

sfaturi pertinente familiei şi o îndrumă către surse specializate. 

(9) Organizează activităţi comune grădiniţă – familie ponderea fiind deţinuta de cele culturale şi recreative 

realizate cu sprijinul părinţilor. 

(10) Realizează unitatea de cerinţe grădiniţă – familie analizând opiniile familiei şi selectând pe cele care vin 

în sprijinul unei strategii educative adecvate copilului. 

(11) Determină implicarea familiei in demersurile formativ – educative care sa sprijine dezvoltarea copilului  

(12) Atrage familia in activităţi de sponsorizare a diferitelor activităţi de grupa sau grădiniţă. 

(13) Organizează activităţi extracurriculare in concordanţă  cu obiectivele educaţionale stabilite , însoţesc 

copiii şi răspund de securitatea lor pe toată durata desfăşurării acestora. Pentru excursii, vizite se cere şi avizul 

Inspectoratului şcolar. 

(14) Valorifica rezultatul activităţilor extracurriculare în activitatea de la clasă. 

(15) Stabilesc obiectivele activităţilor in funcţie de particularităţile de vârstă  şi individuale ale copiilor, 

respectă programa curriculara şi programul zilnic de 5 ore. 

(16) Stabileşte nivelul grupei de copii şi selectează obiectivele generale , respectând cerinţele programei, in 

funcţie de nivelul grupei, continuitatea la grupa şi elaborează  planificarea semestrială. 
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(17) Stabileşte tematica anuala pe domenii de activitate in funcţie de nivelul  grupei si de obiectivele 

stabilite. 

(18) Selectează corect conţinuturile învăţării  in funcţie de tematica anuala, obiectivele generale şi de 

particularităţile grupei. 

(19) Întocmeşte planificarea calendaristica ţinând cont de unitatea dintre conţinut, forme de realizare şi 

obiective; corelarea obiectivelor generale cu cele specifice; adaptarea conţinuturilor la particularităţile grupei. 

(20) Stabileşte obiectivele operaţionale ale activităţii astfel încât să existe un raport între dobândirea de 

cunoştinţe şi formarea de deprinderi. 

(21) Alege strategiile didactice punând accent pe cele de tip activ, participativ, formativ. 

(22) Identifică necesarul de materiale didactice in funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor, nivelul de 

dezvoltare al grupei, tematica şi conţinuturile de învăţare. În situaţia în care grădiniţa nu dispune de material 

didactic adecvat unor conţinuturi, confecţionează prin mijloace proprii unele materiale. 

(23) Organizează şi amenajează spaţiul de joc ţinând cont de obiectivele activităţii, nevoile de joc şi 

activitate ale copiilor, asigurând supravegherea continuă a acestora. 

(24) Alege tema jocului stabilind regulile şi sarcinile astfel încât să existe concordanţă între ele. 

(25) Supraveghează şi coordonează desfăşurarea jocurilor, lăsând libertate de acţiune ale copiilor. 

(26) Organizează şi desfăşoară jocuri didactice pentru care distribuie material didactic în cantitate suficientă, 

explică clar regulile, manifestă tact şi asigură respectarea principiului accesibilităţii în distribuirea sarcinilor. 

(27) Transmite cunoştinţe selectând formele de transmitere, realizează feed-back-ul asigurând formarea 

inventarului de abilităţi pentru integrarea copiilor în viaţa socială şi clasa I. 

(28) Stabileşte deprinderi de bază ce urmează a fi formate, stabileşte modul de formare a acestora, creând în 

acelaşi timp situaţii cât mai variate pentru a permite exersarea lor. 

(29) Stabileşte obiectivele evaluării în funcţie de necesarul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi 

specifice vârstei. 

(30) Elaborează şi aplică probe de evaluare respectând principiile didactice şi particularităţile de vârstă ale 

copiilor. 

(31) Interpretează rezultatele evaluării şi notează observaţiile asupra evoluţiei copiilor într-un caiet de 

observaţii pe care-l pe care-l completează ritmic. 

(32) Stabileşte şi aplică măsuri ameliorative pentru evoluţia corespunzătoare a copiilor. 

(33) Identifică nevoile proprii de dezvoltare participând activ la activitatea comisiei metodice, cercului 

pedagogic, consiliului profesoral, susţinând lecţii deschise, etc. 

(34) Dezvoltă cunoştinţe şi deprinderi proprii autoinstruindu-se prin studiu individual, participând la 

schimburi de experienţă, la stagii de formare continuă. 

(35) Efectuează anual, înainte de începerea cursurilor, recensământul copiilor preprimari din localitate şi 

efectuează înscrierea celor care împlinesc vârsta de participare la activităţile din grădiniţă. 

 

COMPARTIMENTUL  SECRETARIAT 
Art. 37 

(1) Compartimentul  secretariat este subordonat Directorului. 

(2) Secretariatul functioneaza pentru elevi, părinti, personalul unităţii şi alte persoane interesate, potrivit 

programului de lucru afisat şi respectă revederile art. 92-art.94 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5079/31.08.2016  

(3) Programul secretariatului se aprobă de către  Director. Acesta respectă următoarea structură: 

  - pentru elevi şi cadre didactice 12,00-15,00 

  - pentru părinţi şi alte persoane interesate: 12-15 

(4) Secretarul descuie şi încuie fişetul de cataloage la inceputul/terminarea orelor, dupa ce a verificat 

impreuna cu profesorul de serviciu existenta tuturor cataloagelor. 

(5) Secretarul este obligat sa adopte un comportament ireproşabil prin care sa promoveze imaginea  (tinuta, 

limbajul , relatiile pe care le stabileste cu elevii, profesorii, parintii, partenerii externi). 

(6) Secretarul are obligatia de a elibera in cel mult 24 de ore documentele solicitate de elevi, parinti, 

personalul scolii, partenerii externi;excepție fac documentele pentru a căror elaborare este necesară consultarea 

arhivei. 

(7) Este interzisă  prezenţa persoanele străine, cadrelor didactice, elevilor  în incinta secretariatului fără a 

avea probleme specifice de rezolvat („la poveşti”) 
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(8) Materialele cadrelor didactice şi a elevilor nu se listează la secretariatul unităţii. Este interzisă folosirea 

dispozitivelor de memorie externă pe calculatoarele secretariatului (stik). 

(9) Multiplicarea diverselor materiale pentru elevi şi cadre didactice se face după ora 12,30. 

(10) În intervalul de timp în care nu este prevăzută activitate cu publicul se rezolvă problemele specifice 

prevăzute în fişa postului. 

(11) Secretarul şi secretarul şef  comunică  cadrelor didactice prin adrese/informaţii de la Inspectoratul 

Şcolar Timiş sau de la alţi parteneri educaţionali astfel: 

 a) dacă informările vin prin emailul unităţii şi vizează toate cadrele didactice (se referă la oferte educaţionale, 

cursuri de formare, oferte de carte şcolară, oferte privind participarea la simpozioane, competitii pentru elevi, etc) se 

transmit direct pe grupul adreselor de email. 

 b) dacă adresele vin prin site+ul ISJ şi au dedicaţia „în atenţia tuturor cadrelor didactice” se transmit direct 

prin grupul e-mail 

 c) adresele venite din partea ISJ sau diverşi parteneri educaţionali se transmit în urma consultării directorului 

şi a adnotării făcute de acesta 

 

 

 

SERVICIUL DE CONTABILITATE 
 Art. 38 

(1) Serviciul de contabilitate este subordonat Directorului unitatii de invatamant. 

(2)  Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant , subordonat directorului-ordonator tertiar de credite, 

asigură şi raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de  invatamant, in 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

(3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de Director sau stipulate expres 

in acte normative. 

(4) Atributiilor specifice postului de contabil se regasesc in fisa postului si in art. 97-99 din ROFUIP nr. 

5115/2014. 

Programul de lucru al serviciului contabilitate- luni-joi: 08,00-16,30 (vinerea-08,00-14,00) 

 Art.39 

Contabilul sef centralizeaza cererile de naveta ale cadrelor didactice.  

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
 Art. 40 

(1) Serviciul de administratie este subordonat Directorului unitatii de invatamant. 

(2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si 

intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere 

si curatenie, mecanici, paznici, portari, muncitori. 

(3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul inventar al acesteia si in 

evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu 

indeplinirea formelor legale. 

(4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de administrator, potrivit nevoilor unitatii de invatamant 

si se aproba de director. 

(5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile unitatii de 

invatamant, directorul poate schimba aceste sectoare. 

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare unitatii de 

invatamant. 

(7) Atributiile specifice postului de administrator se regasesc in fisa postului si in art. 100-105 din ROFUIP 

nr. 5115/2014. 

BIBLIOTECAR 
Art. 41 

(1) Bibliotecarul este subordonat Directorului liceului. 

(2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de 

completarea rationala a fondului de publicatii. 

(3)Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: 
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a) indruma lectura si studiul elevilor si ajuta  la elaborarea lucrarilor, punand la dispozitia acestora 

instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le inlesneasca o orientare rapida 

in colectiile bibliotecii; 

b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic; 

c) participa la toate cursurile specifice de formare continua. 

(4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, 

intalniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de 

manuale optionale etc. 

 

 

 

Art. 42 

Biblioteca se afla in serviciul elevilor si al cadrelor didactice 

Art.43  

Programul de lucru al bibliotecarului : zilnic (luni- vineri) intre orele 7-15,30, vineri 7-13 

Art.44  

Regulamentul bibliotecii LTR se afla in ANEXA 

 

LABORANTUL  
 Art. 45 

(1) Laborantul este  subordonat Directorului Şcolii. 

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate în fişele de post aprobate de Director. 

(3) Programul de lucru al laborantului: zilnic (luni-vineri) intre orele 8-16. 

Art. 46 
(1) În contextul implementării serviciului de comunicare şcoală-familie prin  aplicaţia NoteInCatalog, 

încărcarea aplicaţiei cu notele şi absenţele elevilor din cataloagele oficiale este sarcină de serviciu a 

informaticianului. 

(2) Profesorii diriginţi au dreptul şi obligaţia de a valorifica serviciile „Catalog-Scolar.ro” pentru printarea şi 

interpretarea clasamentelor şi situaţiilor statistice pe care serviciul on-line le pune la dispoziţie. 

Art. 47 
Informaticianul liceului poate comunica cadrelor didactice prin e-mail adrese/informaţii de la Inspectoratul 

Şcolar Timiș  sau de la alţi parteneri educaţionali, numai cu acordul Directorului şi în următoarele condiţii : 

a) dacă adresa/informaţia de la ISJ se adresează tuturor cadrelor didactice, respectiv unei categorii de 

cadre didactice la care Directorul poate adăuga modul şi termenul de aplicare; 

b) dacă adresa/informaţia are pe ea rezoluţia Directorului liceului cu precizarea: destinatarului/ 

executantului (compartiment/comisie/personal didactic/cadru didactic), modului de soluţionare/rezolvare şi 

a termenului de execuţie/realizare/soluţionare. 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC 
Art. 48 

 Personalul nedidactic este format din: personal de îngrijire şi curăţenie, de pază, fochişti, muncitori de 

întreţinere, muncitori cu atribuţii de şofer. Aceştia îşi desfăşoară activitatea pe baza programului stabilit prin fişa 

postului, aprobată de CA la începutul fiecărui an şcolar 

Art. 49   
Principalele obligaţii ale acestora sunt cuprinse în fişa individuală a postului şi urmăresc: 

a) efectuarea zilnică a lucrărilor de curăţenie la nivelul tuturor sectoarelor repartizate 

b) efectuarea lucrărilor de îngrijire a localurilor şcolii în perioada vacanţelor şcolare în conformitate cu 

deciziile conducerii şcolii. 

c) asigurarea căldurii optime în localurile şcolii în perioada friguroasă. 

d) asigurarea reparaţiilor ce se impun la baza materială a şcolii şi a unităţilor din subordine pe tot parcursul 

anului şcolar. 

e) depistarea unor posibile surse de incendii şi luarea măsurilor pentru înlăturarea lor. 

f) participarea la toate instructajele de protecţia muncii şi semnarea fişelor individuale în urma acestora. 
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CAPITOLUL 5 

CRITERII ȘI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALA A 

ANGAJAȚILOR 

 
Activitatea desfasurata pe parcursul anului scolar de catre personalul didactic si didactic auxiliar, prezentata 

in raportul de autoevaluare, se evalueaza pe baza fisei cadru de autoevaluare/evaluare, anexa a prezentei metodologii, 

tinandu-se seama de urmatoarele domenii si criterii de performanta care trebuie indeplinite de fiecare cadru 

didactic/didactic auxiliar, in perioada pentru care se face evaluarea. 

Pentru evaluarea personalului didactic se au in vedere urmatoarele domenii de evaluare si criterii de 

performanta: 

a) Domeniul Proiectarea activitatii, cu urmatoarele criterii de performanta: 

1. Respectarea programei scolare si a normelor de elaborare a documentelor de proiectare; 

2. Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii; 

3. Folosirea TIC in activitatea de proiectare; 

4. Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si interesele 

educabililor, planul managerial al unitatii. 

b) Domeniul Realizarea activitatilor didactice, cu urmatoarele criterii de performanta: 

1. Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor 

specifice; 

2. Utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatilor 

didactice, inclusiv utilizarea Tehnologiilor Informationale si Comunicationale (TIC); 

3. Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor; 

4. Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la actiuni de voluntariat; 

5. Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii competentei de 

,,a invata sa inveti”. 

c) Domeniul Evaluarea rezultatelor invatarii, cu urmatoarele criterii de performanta: 

1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare; 

2. Aplicarea testelor predictive,  interpretarea si comunicarea rezultatelor; 

3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 

unica; 

4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii; 

5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali; 

6. Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii invatarii. 

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmatoarele criterii de performanta: 
1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfasurarea activitatilor in 

conformitate cu particularitatile clasei de elevi; 

2. Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale; 

3. Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor; 

4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica. 

e) Domeniul Managementul carierei si al dezvoltarii personale, cu urmatoarele criterii de performanta: 

1. Participarea si valorificarea competentelor stiintifice, metodice dobandite prin participarea la 

programele de formare/perfectionare; 

2. Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil; 

3. Realizarea/actualizarea portofoliului si dosarului personal; 

4. Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii (cu elevii, personalul 

scolii, echipa manageriala si in cadrul comunitatii); 

5. Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament), respectarea si 

promovarea deontologiei profesionale. 

f) Domeniul Contributia la dezvoltarea institutionala si promovarea unitatii scolare, cu urmatoarele 

criterii de performanta: 
1. Dezvoltarea de parteneriate si  proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale; 
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2. Promovarea ofertei educationale; 

3. Promovarea imaginii scolii in comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii; 

4. Realizarea/participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor 

nesanatoase in mediul scolar; 

5. Respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitate a muncii si de PSI si ISU pentru toate 

tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant precum si a sarcinilor suplimentare; 

6. Implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei. 

Pentru personalul didactic auxiliar se au in vedere domenii de evaluare si criterii de performanta specifice 

categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor metodologiei–OMECTS nr. 6143/01.11.2011. 

Pentru evaluarea personalului nedidactic se au in vedere prevederile  OMECTS nr. 3860/ 10.03.2011, prin stabilirea 

criteriilor de evaluare la nivelul unitatii de invatamant, aprobate in CA. 

Procedura de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar 
Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligatia sa isi completeze fisa de autoevaluare a activitatii desfasurate si 

sa o depuna, impreuna cu raportul de autoevaluare a activitatii,  la secretariatul unitatii de invatamant, conform 

 metodologii, OMECTS  nr. 6143/01.11.2011.  

Fisele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice / didactice auxiliare se valideaza in consiliul profesoral 

al unitatii de invatamant. La solicitarea Comisiilor metodice/compartimentelor functionale sau a Consiliului de 

Administratie, daca este cazul, cadrele didactice /didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare,  

documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitatile care nu s-au desfasurat in 

scoala si nu exista, ca obligatie, la  portofoliul personal. 

Evaluarea activitatii cadrelor didactice se realizeaza in cadrul sedintelor de comisie metodica, pe 

specialitati/arii curriculare conform  metodologiei, OMECTS  nr. 6143/01.11.2011. 

Evaluarea activitatii personalului didactic auxiliar se realizeaza in cadrul sedintelor/ compartimentelor functionale in 

care acestea isi desfasoara activitatea, conform  metodologiei, OMECTS  nr. 6143/01.11.2011. 

Evaluarea personalului nedidactic se realizeaza in baza OMECTS nr. 3860/10.03.2011, prin stabilirea 

criteriilor de evaluare la nivelul unitatii de invatamant, aprobate in CA. 

Evaluarea directorului este realizată de către ISJ TIMIȘ,  pe baza criteriilor de evaluare a 

directorului/directorului adjunct. 

Fiecare comisie metodica/compartiment completeaza rubrica de evaluare mentionata in fisa de 

autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (in baza procesului verbal incheiat) si inainteaza 

fisele si procesul verbal din cadrul sedintei  Consiliului de Administratie. 

La solicitarea directorului unitatii de invatamant  se intruneste Consiliul de Administratie al unitatii de 

invatamant pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fisei cadru de evaluare a personalului 

didactic/didactic auxiliar. Consiliul de Administratie evalueaza activitatea pe baza fiselor de autoevaluare/ evaluare si 

acorda propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finala se face in prezenta cadrului didactic/ didactic auxiliar in cauza 

care argumenteaza, la solicitarea membrilor Consiliului de Administratie acordarea punctajului la autoevaluare. 

Consiliul de Administratie completeaza fisa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar si  stabileste 

punctajul final de evaluare. 

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, in conditiile prezentei metodologii,  este: 

- de la 100 pana la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 

- de la 84,99 pana la 71 de puncte, calificativul Bine; 

- de la 70,99 pana la 61 de puncte, calificativul Satisfacator; 

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfacator. 

In baza punctajului final acordat,  Consiliul de Administratie  stabileste calificativul anual pentru fiecare 

angajat in parte. Hotararea Consiliului de Administratie privind punctajul final si calificativul anual al cadrelor 

didactice/didactice auxiliare se adopta conform prevederilor Art. 93 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. 

Calificativul anual si punctajul corespunzator acordate de catre Consiliului de Administratie sunt aduse  la 

cunostinta fiecarui cadru didactic/didactic auxiliar in mod direct, daca acesta este prezent la sedinta Consiliului de 

Administratie. Hotararea consiliului de administratie cu punctajul si calificativul acordat va fi comunicata, in termen 

de 3 zile, prin secretariatul unitatii de invatamant, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea 

finala la sedinta Consiliului de Administratie. 

 

Inregistrarea si rezolvarea contestatiilor 
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Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestatie asupra punctajului/calificativului acordat de 

Consiliul de Administratie, in conformitate cu graficul prevazut in anexa1, conform  metodologii, OMECTS  nr. 

6143/01.11.2011. Toate contestatiile se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant in  2 zile lucratoare de la  

expirarea termenului  final de acordare si comunicare a calificativului. 

Comisia de solutionare a contestatiilor este numita prin decizia directorului si este formata din 3-5 membri – 

cadre didactice din unitatea de invatamant recunoscute  pentru profesionalism si probitate morala, alese de Consiliul 

Profesoral – cu 2/3 din voturile valabil exprimate. 

Din comisie nu pot sa faca parte persoanele care au depus contestatie sau care au realizat evaluarea in 

Consiliul de Administratie. Contestatiile inregistrate in termen legal se solutioneaza de catre comisia de solutionare a 

contestatiilor, mentionata mai sus,  in cel mult 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere. Hotararea 

comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata la instanta competenta. 

La solicitarea persoanei care a contestat punctajul si/sau calificativul acordat, la lucrarile comisiei de 

contestatii participa si reprezentantul organizatiei  sindicale din unitatea de invatamant, in calitate de observator, care 

are drept de acces la toate documentele si poate solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. 

Evaluarea anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar din unitatile de invatamant 

preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala se realizeaza pe baza 

prevederilor prezentei metodologii si a normelor proprii. 

 

Graficul/calendarul activitatilor de evaluare 

TERMENE ACTIVITATI 

15 iunie – 15 august 
Depunerea fisei de autoevaluare/evaluare si a raportului justificativ la 

secretariatul unitatii 

3-10 septembrie 
Validarea de catre consiliul profesoral a fiselor de 

autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar 

 
Evaluare în comisii/compartimente 

 
Evaluare în Consiliul de Administratie 

În termen de 3 zile lucratoare de la data 

sedintei consiliului de administratie de 

acordare a calificativelor 

Comunicarea prin secretariatul unitatii de învatamânt, hotarârii 

consiliului de administratie catre toate cadrele didactice/didactice 

auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finala, prin 

secretariatul unitatii de invatamant. 

În termen de 2 zile lucratoare de la expirarea 

termenului final de acordare si comunicare a 

calificativului prevazut la art. 10, alin (2) din 

Metodologie. 

Pana 15 septembrie 
Depunerea contestatiilor 

În termen de 3 zile lucratoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestatiilor. 

 

Solutionarea contestatiilor si comunicarea în scris a rezultatelor. 

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a  personalului didactic auxiliar sunt urmatoarele: 

AJUTOR ANALIST PROGRAMATOR 

1.DOMENIUL  PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
   1.1. Analizarea softurilor educaţionale. 
   1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii. 
   1.3. Elaborarea documentelor de proiectare. 
   1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică . 
2. DOMENIUL REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
   2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii. 
   2.2. Organizarea şli întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor de predare-învăţare. 
   2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

3. DOMENIUL REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 
    3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 
    3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate. 
4. DOMENIUL COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
   4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii. 
   4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 
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   4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială. 
   4.4. Dezvoltarea capacitţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii. 
   4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare. 
5. DOMENIUL MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
    5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
    5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc. 
    5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 
6. DOMENIUL CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
   6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale. 
   6.2.Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 
   6.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 
   6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor i parteneriatelor. 
   6.5.Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi  securitate a muncii, de PSI şi ISU 

pentru activiăţile desfăşurate în laborator. 
7. DOMENIUL  CONDUITA PROFESIONALĂ 

 7.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 7.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 7.2. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 
LABORANT 

        1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

   1.1 Corelarea activității cu programa școlară și cu  normele  de elaborare a documentelor de proiectare. 

   1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității. 

   1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare. 

   1.4 Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din  planul managerial al unității.. 

 

   2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE 

   2.1 Realizarea  unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice. 

  2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice inclusiv a 

resurselor TIC. 

  2.3. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 

   

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

  3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii. 

  3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii. 

  3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.   

  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității. 

  3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu firmele care asigură 

service-ul dispozitivelor din dotare. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

    4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare   

   4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului 

   4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal 

 

5.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

  5.1 Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. 

  5.2 Promovarea ofertei educaționale. 

  5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în 

mediul școlar.  

  5.4 Respectarea ROI a  normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități 

desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.  

 

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 

 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 
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 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 6.2.1. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 

 

         BIBLIOTECAR 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1 Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare. 

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la: 

      efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, Fișele de evidenta, Fișe de cititor) 

      transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității. 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului școlar  și   

      adaptată la particularitățile unității școlare. 

1.4 Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii. 

1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de comunicare și de   

      gestionare a bibliotecii. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților. 

2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare,  

      depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin  colaborare cu alte compartimente. 

2.3 Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii. 

2.4 Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei 

       bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor. 

2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepție, de analiză și sinteză a activității. 

 
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

        3.1 Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic- 

             auxiliare).  

3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri. 

3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (număr fișe de cititor). 

3.4 Consolidarea relației dintre școală și comunitate. 

3.5 Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural și  

educativ. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

       4.1 Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale. 

       4.2 Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/ județean/ național. 

       4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

5.1 Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.  

5.2 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a Regulamentului intern al  

      bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a normelor PSI și de  

      protecția muncii. 

5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale  și internationale. 

5.4 Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării   

      resurselor bibliotecii. 

5.5 Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente. 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 6.2.1. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 
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Secretar 
I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

  

      1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii  

1.2     Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 

1.5 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

  

2.1 Organizarea documentelor oficiale 

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii 

2.3 Gestionarea documentelor pentru elevi 

2.4 Întocmirea, şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 

2.5 Alcătuirea de proceduri 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

  

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

3.4 Evidenţa , gestionarea şi arhivarea documentelor 

3.5 Asigurarea interferenţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

  

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  

4.2 Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvolatre în carieră 

4.3 Participarea  permanentă la instrurile organizate de inspectorul şcolar. 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII. 

  

5.1 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea 

imaginii şcolii 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea 

compartimentului 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul , care pot rezulta 

din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate 

5.4 Respectarea ROI , normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii , de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

      6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 6.2.1. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 

 

SECRETAR SEF 
 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

  

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii  

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 

1.5 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
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2.1 Organizarea documentelor oficiale 

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii 

2.3 

 

 

2.4.             

 

Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii ( cadre didactice, 

personal didactic-auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea 

informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL 

Intocmirea  documentelor de vechime ale persoanelor care sunt sau au fost 

anjajate ale unitatii 

2.5 Alcătuirea de proceduri 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

  

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

3.4 Evidenţa , gestionarea şi arhivarea documentelor 

3.5 Asigurarea interferenţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi 

indirecţi: 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

  

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  

4.2 Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvolatre în carieră 

4.3 Participarea  permanentă la instrurile organizate de inspectorul şcolar. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

ŞCOLII. 

  

5.1 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale 

şi promovarea imaginii şcolii 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul , 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în 

sfera sa de responsabilitate 

5.4 Respectarea ROI , normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii , 

de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

  

      6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 6.2.1. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 

 

CONTABIL SEF 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii 

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul comartimentului financiar 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare  

1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 
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2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  

2.1 Organizarea  activităţilor 

2.2 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

contabilitate 

2.3 Monitorizarea activităţii 

2.4 Consilierea /îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează 

valori materiale 

2.5 Alcătuirea de proceduri 

 

3.  COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor 

3.5 Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  

4.1 Nivelul şi stagiul propriei pregătiri profesionale 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare în carieră 

4.3 Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei 

4.4 Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

ŞCOLII 

5.1 Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea 

imaginii şcolii 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul 

care por rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în 

sfera sa de responsabilitate. 

5.4 Respectarea R.I. , normelor , procedurilor de sănătate şi securitate a muncii , 

de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).   

 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale                                                                                         

 6.2.1. Respectarea legilor cu privire la efectuarea unor servicii contra cost sau foloase materiale 

Voi respecta toate prevederile prevazute in legislatia generala si specifica legate de aceasta functie. 

(Legea Educatiei nr.1/2011, ROFUIP 5079/31.08.2016, ROI, etc.) 

 

ADMINIATRATOR PATRIMONIU 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și corelarea acestora 

cu documentele de proiectare ale unității de învățământ. 

1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului funcțional. 
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1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare. 

1.4 Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  
2.1 Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ. 

2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ. 

2.3.Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice  

2.4 Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în 

evidențele contabil 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE  
3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ. 

3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.                           

3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii,  

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE                                          
4.1. Identificarea nevoilor propri de dezvoltare.                                                                                               

4.2. Participarea la stagii de formare / cursuri de perfecţionare.                                                                         

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare 

continuă/perfecţionare.                                                                                                                                                                     

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE                                                                                                                 
5.1.Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.                                                          

5.2.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.                                        

 

5.3.Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea 

proiectului instituţional.                                                                                                                                         

5.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.   

5.5. Atragerea de sponsorizării în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.                                              

6. CONDUITA PROFESIONALĂ                                                                                             

6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).                       
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale   

     

             MUNCITORI 

1. Cunoștință și experiență 

2. Complexitate,creatyivitate și diversitatea activităților 

3. Judecata și impactul deciziilor 

4. Responsabilitate,coordonare și supervizare 

5. Dialog social și comunicare 

6. Condiții de muncă 

7. Incompatibilități și regimuri speciale  

 

                                                                                  

CAPITOLUL 6 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR 

  

 Art. 50 

Salariatii unitatii au dreptul sa adreseze institutiei petitii prin care sa sesizeze incalcarea unor drepri si nu 

numai. 
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Art. 51  

(1) Directorul este direct raspunzator de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si 

rezolvare a petitiilor formulate da catre proprii salariati, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in 

termenul legal. 

(2) Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta 

electronica, pe care un salariat al unitatii o poate adresa unitatii scolare. 

Art. 52 

 Pentru solutionarea legala a petitiilor ce sunt adresate directorului de catre salariatii liceului,directorull va 

dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate, comunicand petentului, in termen de 30 

de zile de la inregistrarea petitiei, raspunsul la cele sesizate sau cerute. 

 Art. 53  

  (1) Conducerea unitatii de invatamant desemnează compartimentul secretariat pentru relatii cu publicul –  sa 

primeasca, sa inregistreze, sa se îngrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari. 

(2) Compartimentul prevazut la alin. 1 inainteaza petitiile inregistrate catre comisia pentru solutionarea 

petitiilor din cadrul unitatii, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului. 

(3) Compartimentul prevazut la alin. 1 este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a 

raspunsului. 

(4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, 

care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor. 

Art. 54 

Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de catre compartimentul prevazut 

la art. 17 alin. 1 autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca 

petitionarul sa fie instiintat despre aceasta. 

 Art.55 

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in 

considerare si se claseaza, potrivit prevederilor Legii nr. 233/2002 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. 

  
 

CAPITOLUL 7 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE 
  

Art. 56 

Cadrele didactice isi desfasoara activitatea in scoala conform orarului scolii aprobat de conducerea unitatii de 

invatamant.  Ora de curs este de 50 de minute cu pauza de 10 minute dupa fiecare ora, dupa a treia ora de curs se 

poate stabili o pauza de 15 – 20 de minute. 

Art. 57 

Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este 

de 8 ore pe zi. 

 Art. 58 

Programul zilnic de munca, pentru personalul de la art. 21, incepe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00. 

Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. 

 Art. 59 

(1) Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director; secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada 

de desfasurare a orelor de curs. 

(2) In functie de necesitatile unitatii si cu acordul salariatului in cauza, conducerea unitatii de invatamant, 

poate stabili programe individualizate de munca si pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic.  

Art. 60 

Este obligatorie consemnarea in condica de prezenta, zilnic, a prezentei, absentelor si intarzierilor de la orele 

de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practica, precum si ale personalului didactic auxiliar si 

nedidactic, de la programul de lucru. 
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 Art.61 

In timpul programului de lucru salariatii vor executa ordinele de serviciu emise in conformitate cu fisa 

postului, executarea unui ordin de serviciu altul decat cel cuprins in fisa postului nu il exonereaza pe salariat de 

raspunderea disciplinara. 

 Art. 62 

Cadrele didactice nu au voie sa foloseasca in timpul programului elevii sau personalul scolii pentru 

rezolvarea unor probleme in interes personal si nici sa discute cu elevii alte aspecte decat cele care tin de 

desfasurarea orei de specialitate. 

 Art. 63 

Sunt interzise discutiile telefonice in interes personal folosind telefonul unitatii, precum si rezolvarea 

problemelor personale in timpul programului. 

Art. 64 

Daca in urma unor cercetari  s-a dovedit producerea unor prejudicii din vina angajatilor se va proceda la 

oprirea din salariile acestora a contravalorii materialelor deteriorate. 

 Art. 65 

In unitate sunt interzise activitatile cu caracter politic si cele cu caracter obscen.  

Art. 66 

Ordinea si disciplina elevilor din unitate sunt asigurate de profesorii de serviciu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8  
ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE, PRECUM SI 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA 

  
Art. 67  

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni 

disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune 

savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul 

individual de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, regulamentul de organizare 

si functionare. 

 Art. 68 

(1) In cazul personalului de conducere, didactic si didactic auxiliar, sanctiunile disciplinare aplicabile 

acestora, in caz de abatere disciplinare, sunt urmatoarele: 

a)     observatie scrisa; 

b)     avertisment; 

c)      diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de 

indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni; 

d)     suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de 

conducere, de indrumare si de control; 

e)     destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant; 

f)       desfacerea disciplinara a contractului de munca. 

(2) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care personalul didactic auxiliar sau 

nedidactic, savarseste o abatere disciplinara sunt: 

a)     avertismentul scris; 
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b)     suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile 

lucratoare; 

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

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

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

e)     reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 

1-3 luni cu 5-10%; 

f)       desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

 Art. 69 

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

  (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 

   

Art. 70 

Pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, propunerea de sanctionare se face de catre 

Director, sau minim 1/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie sau minim 1/3 din numarul membrilor 

Consiliului profesional, pe baza concluziilor Comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare. 

 Art. 71 

(1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in 

cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare. 

(2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic din unitate se constituie comisii formate din 

3-5 membri, dintre care unul este reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica 

cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. 

(3) Comisiile de cercetare sunt numite de Consiliul de administratie al liceului. 

 Art. 72 

In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost 

savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si 

verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in 

scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica 

finalizarea cercetarii. Salariatul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe in 

aparare. 

 Art. 73 

 (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la 

data constatarii abaterii, consemnata la registratura unitatii. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta 

faptelor pentru care a fost cercetata. 

(2) Personalul de conducere, didactic  si didactic auxiliar, sanctionat are dreptul de a contesta, in termen de 

15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina din cadrul Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreţti “Spiru Haret”, 

(3) Hotararea acestui colegiu se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. 

(4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. 

 Art. 74 

(1) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea care a numit aceasta 

comisie. 

(2) Sanctiunile aplicate, se comunica acestuia de seful compartimentului in subordinea careia se afla 

angajatul sau de catre director(in cazul personalului didactic). 

 Art. 75  

In cazul personalului contractual nedidactic, procedura sanctionarii disciplinare este cea prevazuta de art. 263-

268 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 

 

 

CAPITOLUL 9  

MĂSURI PENTRU SIGURANŢA CIVILĂ A  UNITĂŢII ŞCOLARE 
  

Art. 76 
Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta liceului se face numai prin locurile special amenajate in 
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acest scop, pentru a permite supravegherea acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală. 

Art. 77 
Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin şcolii, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau 

Jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor 

interioare (electrice, gaz, apă, telefonie, etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale 

contractate. 

Art. 78 
Pentru accesul în liceu al profesorilor, vizitatorilor este utilizată intrarea principală. Elevii folosesc intrarea 

secundară, din curtea liceului. 

Art. 79 
Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul 

de control, datele de identificare fiind notate în registrul aflat la punctul de control. 

Art. 80 
Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza 

ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se eliberează la 

punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al 

persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia sa-l poarte 

la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi sa-l restituie la punctul de control, în momentul părăsirii 

unităţii. 

Art. 81 
Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ care 

intra în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control, date referitoare 

la identitatea persoanei, durata şi scopul vizitei. 

Art. 82 

Este interzis  accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor turbulente, 

precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea 

persoanelor însoţite de câini, al celor care poseda arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozive – 

pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator, precum şi 

stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Elevii părăsesc incinta şcolii numai  la sfârşitul orelor de curs. 

Art. 83 
Personalul de pază şi personalul didactic de serviciu au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi 

să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot 

produce evenimente deosebite. 

Art. 84 
Programul unităţii de învăţământ şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de către conducerea unităţii şi se 

afişează la punctul de control. 

Art. 85 
După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de către personalul abilitat, 

care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului. 

Art. 86 
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru 

paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta 

unităţii de învăţământ. 

Art. 87 

  Conform legii 35/2007 se foloseşte ca semn distinctive al şcolii uniforma şcolară, în speţă vesta de culoare 

bleumarin cu aplicatie roşie, pantalon negru sau bleumarin, camaşă albă . Obligativitatea purtării uniformei este 

valabilă pentru toţi elevii şcolii. 

Art. 88 
  Accesul persoanelor străine se face prin intrarea principală. Orice persoană străină şcolii are obligaţia de a se 

legitima la poartă, prin prezentarea CI. Este interzis accesul persoanelor străine pe coridoarele şcolii, fără acordul 

prealabil al conducerii. 

Art. 89 
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Accesul părinţilor în şcoală este interzis in conditiile pandemiei. Accesul părinţilor este permis doar însoţiţi 

de învăţător, diriginte sau profesor, cu acordul directiunii. În orice altă situaţie părinţii trebuie să aştepte în holul 

principal şi/ sau în locul special amenajat. 

Art. 90 

 Obligaţiile cadrelor didactice şi a elevilor sunt prevăzute în procedura serviciului pe şcoală 

Art. 91 

La începutul fiecărui an şcolar se încheie acorduri de parteneriat cu Poliţia Sectia 4 Timisoara pentru 

asigurarea unui cadru în vecinătatea şcolii dimineata si intre orele 11-12.30. 

Art. 92 

  Paza este asigurată şi cu unul dintre cei doi paznici angajaţi ai şcolii şi pe perioada zilei. 

 

DISPOZIŢII FINALE 
Art. 93 

Prevederile prezentului Regulament Intern se vor regăsi în fişele individuale ale postului pentru fiecare 

categorie de personal 

Art. 94   
Prezentul Regulament intern intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul de administraţie şi în Consiliul 

profesoral al şcolii, moment în care vechiul Regulament Intern îşi încetează activitatea.         

Art. 95 

   

Nerespectarea prevederilor acestui Regulament Intern de către elevi, cadre didactice şi personal auxiliar şi 

nedidactic, atrage după sine sancţionarea administrativă conform legislaţiei şcolare în vigoare. 
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