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Capitolul 1 

Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă in cadrul 
unităţii; 

 

Art. 1 – Protectia muncii în cadrul unităţii se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, acestea fiind aplicabile tututor salariaţilor din Colegiul 
Economic ”Petre S. Aurelian”. 

Art. 2 – (1) în cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia să ia masurile necesare 
pentru: 

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 
b) prevenirea riscurilor profesionale; 
c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
    (2)  În vederea asigurarii condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligaţii: 

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, 
precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare 
privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate 
riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; 

b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzator 
condiţiilor de muncă specifice unităţii; 

c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securitaţii şi sănătăţii în muncă, înainte 
de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul 
securitaţii şi sănătăţii în muncă, corespunzator funcţiilor exercitate; 

e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea 
reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activitaţilor şi 
ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; 

f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în 
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; 

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi 
afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

h) să asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 
aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie 
necesare; 

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia 
specifică; 

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a 
aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul 
medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat; 
l) să asigure funcţionarea permanenta şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii 

de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor 
nocive degajate în desfaşurarea proceselor tehnologice; 

m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului 
sau al efectuării cercetării evenimentelor; 



n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al 
cercetarii evenimentelor; 

o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea 
controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de 
cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor 
şi a altor persoane; 

q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 
r) să asigure echipamente individuale de protecţie; 
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii 

calitaţilor de protecţie. 
Art. 3 - Personalul prevăzut la art. 2 are următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport 
şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau 
să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 
tehnice şi cladirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) săcomunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care 
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 
orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 
propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii 
sanitari, pentru protectia sanătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) sa coopereze, atăt timp căt este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii in munca 
şi măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
Art.4 – în vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambiante 
favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii 
interioare şi disciplinei, în special: 

a) fumatul în incinta unităţii de invăţămănt; 
b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta unităţii de invăţămănt; 
c) intrarea sau rămânerea în incinta unităţii de învătământ în afara orarului de lucru, fără acordul 

conducerii; 
d) ieşirea din incinta unităţii de invăţămănt în cadrul programului de munca, fără aprobarea 

conducerii; 
e) executarea, în cadrul unităţii de invăţământ, de lucrări în interes personal sau fără vreo legătură cu 

atribuţiile 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 2 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 
înlăturării oricărei forme de incălcare a demnităţii; 

 

Art. 5– (1) în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţa de toţi 
salariaţii din unitate. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectăî faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa sau activitate 
sindicală este interzisă. 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la  alin. 2, care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute 
în legislaţia 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. 6 – 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. 7 – Salariatii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor 
profesionale, economice si sociale. 

Art. 8 – 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Capitolul 3 

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 
 

 

Art. 9 – 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. 10 – 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. 11 – (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 5 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                                                        3 zile 

c) naşterea sau adopţia unui copil                                    5 zile 

d) decesul soţului (soţiei), copiilor, părinţilor 

socrilor, fraţilor, surorilor                                                  5 zile 



f) mutarea într-o locuinţă în aceeaşi localitate             3 zile 

g) mutarea într-o locuinţă din altă localitate, în cadrul 

aceleaşi unităţi                                                                     5 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 CO. 

(4) Programul de lucru pentru personalul auxiliar  este 8,oo = 16,00 , pentru personalul nedidactic 7-

15, 14 – 22. 

 Programul de muncă al personalului de pază se stabilește de către administratorul de 

patrimoniu și se afișează  până la data de 20 a fiecărei luni. După afișarea graficului nu se mai acceptă 

modificări decât pentru situații speciale. 

Pentru orele de noapte salariații vor primi un spor de 25% din salariul de bază. 

Personalul din bucătăria unității lucrează 12 ore, beneficiind de 24 ore libere. 

Dacă salariații, din motiv eobiective lucrează în zilele de sâmbătă și duminică aceștia 

beneficiază de  2 zile libere consecutiv în săptămâna următoare zilelor lucrate. 

Pentru fiecare zi lucrată în zi de sărbătoare legală salariații beneficiază de o zi liberă în 

următoarele 30 de zile . 

(4) Salariaţilor le revin, în principal, următoarele obligaţii: 

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. 12 – (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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4 

Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor 
individuale ale salariaţilor 

 

Art. 13 – Salariatii unitatii au dreptul sa adreseze institutiei petitii prin care sa sesizeze incalcarea unor 
drepri si nu numai. 

Art. 14 – (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. 15 - 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. 16 – (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. 17 - 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. 18 - 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. 

 

 

 

 

 

 



Capitulul 5 

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 
 

Art. 19 – 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. 

Art. 20 – Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic cu norma intreaga, durata normala a timpului 
de munca este de 8 ore pe zi. 

Art. 21 – 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. 22 – (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. 23 – 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. 

Art. 24 – 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. 25 – 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. 26 – Sunt interzise discutiile telefonice in interes personal folosind telefonul unitatii, precum si 
rezolvarea problemelor personale in timpul programului. 

Art. 27 – 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. 28 – In unitate sunt interzise activitatile cu caracter politic si cele cu caracter obscen. 

Art. 29 – Ordinea si disciplina elevilor din unitate sunt asigurate de profesorii de serviciu. 

 

 

 

 

 



Capitolul 6 

Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 
 

Art. 30 – (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. 31 – (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; 

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. 32 – (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

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

 

 



Art. 33 - 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. 34 – (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. 35 - 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. 36 – (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  

(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. 37 – (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. 38 – In cazul personalului contractual nedidactic, procedura sanctionarii disciplinare este cea 
prevazuta de art. 263-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 7 

Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale 
specifice 

 

Art. 39 – Regulamentul intern se completeaza cu dispozitiile din celelalte acte normative in vigoare 
referitoare la aspectele reglementate de acesta. 

Art. 40 - Prezentul Regulament intern intra in vigoare la data aprobarii acestuia de catre Consiliul de 
Administratie al unitatii de invatamant, urmand a fi afisat la sediul unitatii de invatamant. Toti 
salariatii, parintii si elevii unitatii de invatamant vor semna de luare la cunostinta de continutul 
Regulamentului intern. 

Art. 41 – Orice modificare a prezentului regulament intern este supusa procedurii de informare 
prevazuta la art. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 8 

Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 
 

Art. 42. 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. 

Art. 43. 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: 

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

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

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmatoarele criterii de performanta: 

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

f) Domeniul Contributia la dezvoltarea institutionala si promovarea unitatii scolare, cu urmatoarele 
criterii de performanta: 

Art.44. 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. 

Art. 45. 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. 

Art. 46. 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. 

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. 

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. 

Art.47. Inregistrarea si rezolvarea contestatiilor 

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. 



 

Capitolul  9 

Anexe 

Proceduri: 

Efectuarea serviciului pe şcoală;  

Accesul/plecarea elevilor în/din  şcoală 

Accesul în unitate a persoanelor străine;  

 Atribuţiile agentului de pază. 

Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic. 

Rezolvarea unei contestații. 

1. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ -  CADRE  
DIDACTICE 
 

COLEGIUL ECONOMIC 
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ASIGURAREA  CALITĂŢII 
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REVIZIA  0 

EXEMPLAR   

COD  PO  

 

PROCEDURA  

Organizarea și exercitarea serviciului pe școală – cadre  didactice 

DATA: 

 

19.02.2018 

ELABORAT  DE:   

prof. Stănescu Ortansa 

 

APROBAT: 

DIRECTOR, 

Dumitra Mirela 

 

Organizarea și exercitarea serviciului pe școală al cadrelor didactice 

Data intrării în vigoare:  

 

 

Revizuire 

 

Data 

 

Persoana responsabilă 

 

Semnătura 

1    

2    

3    

 



 

Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 
2. Aria de cuprindere; 
3. Responsabilităţi; 
4. Conţinutul procedurii; 
5. Monitorizarea procedurii; 
6. Analiza procedurii; 
7. Anexe. 

Referinţe: 

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

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității în educație. 

 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ordinul nr. 200/2016 pentru modificarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ordinul nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

1.   Scopul procedurii : 

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modului de realizare a activității de organizare și 

exercitare a serviciului pe școală al cadrelor didactice, în sensul eficientizării activității profesorilor de 

serviciu pe școală și creșterea gradului de siguranță în școală. 

 Stabileşte metodologia și responsabilitățile celor implicați în prezenta procedură.  

 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate, necesare derulării activităţii. 

 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuații a personalului, în cadrul 
instituţiei. 

2.Aria de cuprindere : 

 Prezenta procedura se aplică cadrelor didactice  din şcoală. 

3. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

 Membrii Comisiei de organizare a serviciului pe școală și cadrele didactice au urmatoarele atributii:  

 realizează planificarea profesorilor pentru efectuarea serviciului pe şcoală; 

 afișează planificarea la loc vizibil, la avizierul existent în cancelarie 

 se asigură de existență unui exemplar din prezenta procedură, atașat registrului de procese-
verbale al profesorului de serviciu;  

 distribuie câte un exemplar din planificare, serviciului secretariat și conducerii scolii;  
.  

4. Descrierea procedurii 

 4.1. Generalităţi  

Prezenta procedură descrie modalitatea de organizare și exercitare a serviciului pe școală de către 

toate cadrele didactice din Colegiul Economic ”Petre S. Aurelian”. 

 4.2. Modul de lucru 

 La începutul fiecărui an şcolar, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ se stabileşte 

profesorul / comisia care realizează graficul serviciilor pe şcoală. 



 discutarea şi stabilirea comisiei responsabile cu realizarea graficului serviciului pe şcoală al 
personalului didactic, în consiliul profesoral şi ulterior în consiliul de administraţie; 

 în baza hotărârii consiliului de administraţie, directorul emite dispoziţia privind desemnarea 
comisiei responsabile cu realizarea graficului serviciului pe şcoală al personalului didactic şi 
cu organizarea serviciului pe şcoală, în conformitate cu atribuţiile care sunt prevăzute în 
Regulamentul intern al unităţii de învăţământ; Comisia desemnată, elaborează graficul 
serviciului pe şcoală, astfel încât să se asigure: 3  profesori  de serviciu pe fiecare schimb, 1 
profesor în corpul A și 2 profesori în corpul B;  

 graficele serviciului pe şcoală se supun aprobării directorului unităţii de învăţământ;  

 atribuţiile specifice profesorilor de serviciu pe şcoală vor fi precizate ca anexă la fişa postului 
fiecărui cadru didactic. Se vor întocmi ecusoane speciale pentru profesorii de serviciu, astfel 
încât să poată fi purtate la vedere pe tot parcursul serviciului. În cadrul fiecărei unităţi de 
învăţământ, 

 se va asigura serviciul pe şcoală de către cadrele didactice, conform graficului aprobat de 
conducerea unităţii, pe întreaga durată de desfăşurare a procesului instructiv – educativ. 
Profesorii de serviciu sunt obligaţi să respecte graficul serviciului pe şcoală, iar în situaţiile de 
imposibilitate a efectuării serviciului pe şcoală, anunţă profesorul responsabil cu organizarea 
serviciului pe şcoală, în vederea înlocuirii. 
4.2.3. Derularea serviciului pe şcoală asigurat de cadrele didactice:  

graficul serviciului pe şcoală, aprobat de director, devine obligatoriu pentru întregul personal 

didactic; 

 în fiecare zi lucrătoare, conform graficului, cadrele didactice îşi exercită atribuţiile care le 
revin conform regulamentului de ordine interioară.  

 sarcinile şi atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală cuprind următoarele: 

 profesorul de serviciu se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului de 
profesorul de serviciu părăseşte localul şcolii cu 15 minute după terminarea programului orar 
al școlii ;  

 profesorul de serviciu verifică prezenţa agenţilor de pază; 

 profesorul de serviciu verifică prezenţa elevilor de serviciu;  

 instruiește elevii de serviciu asupra sarcinilor pe care aceștia le au;  

 controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia; 

 supraveghează, la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor; - asigură siguranţa 
cataloagelor şi a cancelariei; - verifică şi asigură ordinea şi disciplina în pauze;  

 controlează în pauze activitatea agenţilor de pază și a elevilor de serviciu;  

 se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua 
măsurile ce se impun; - conduce persoanele ce fac dovada intrării oficiale în unitate, 
procedând conform regulamentului de ordine intrioară;  

 ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în 
cazul în care se impune acest lucru; 

 avizează părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată 
legătura cu părinţii acestora, şi s-a adus la cunoştinţă conducerii şcolii; 

 asigură semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de curs; 

 interzice intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelaria şcolii; 

 supraveghează elevii în timpul pauzelor;  

 ia măsuri în ceea ce priveşte situaţiile ce constituie abateri de la regulamentul intern (bătăi, 
stricăciuni, pagube, clase / elevi care deranjează orele, pătrunderea persoanelor străine etc.); 

 aplică procedurile interne de sesizare a abaterilor şi de identificare a elevilor care au săvârşit 
fapte ce contravin regulamentului intern şi normelor de conduită;  

 asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru; 



 în situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale elevilor sau 
cadrelor didactice, anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei şi concomitent medicul 
şcolar / medicul de la cea mai apropiată circumscripţie sanitară sau unitate medicală de 
urgenţe / ambulanţa, în funcţie de gravitatea evenimentului; 

 anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi intervenţie, în cazul producerii 
unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, cazuri de forţă majoră 
ş.a.); 

 în cazul în care schimbul nu se prezintă, anunţă directorul şi nu părăseşte serviciul până nu se 
asigură persoana de schimb;  

 asigură părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs;  

 la încheirea serviciului, întocmeşte procesul-verbal, în care se consemnează modul în care s-a 
desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului; 

 anunţă profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală în cazul imposibilităţii 
efectuării serviciului, pentru 

Resurse materiale 

• sisteme de monitorizare / înregistrare audio – video; 

 • registru de procese- verbale ale serviciilor pe şcoală;  

• ecusoane speciale pentru profesorii de serviciu;; 

 • calculator cu imprimantă conectat la internet; 

 • linie telefonică pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii 

procedurate; 

 • tipizate, formulare 

• rechizite specifice – hârtie xerox, caiete, dosare, pixuri, agrafe, capsator, perforator. 

Resurse umane 

• profesorii de serviciu și poliţişti comunitari; 

 • personal nedidactic al unităţii de învăţământ (administrator de patrimoniu, îngrijitoare, 

paznici);  

• conducerea școlii – director. 

5.Înregistrări 

 Toate documentele  se află în dosarele comisiei pentru organizarea serviciului pe școală, în registrul 

de procese-verbale . 

6.Analiza procedurii. 

 Analiza şi revizuirea procedurii se face anual. 

7.Anexe 

Graficul profesorilor de serviciu  
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Referinţe: 

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

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității în educație. 
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organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 



1.   Scopul procedurii : 

Prezenta procedură reglementează accesul şi părăsirea unităţii şcolare de elevii şcolii (atât cei 

din ciclul, liceal inferior şi superior - din schimbul I si din schimbul II-, seral, şcoală postliceală). 

2.Aria de cuprindere : 

 Prezenta procedura se aplică elevilor   din şcoală. 

3. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Profesorii de serviciu, portari, conducerea școlii .  

4. Descrierea procedurii 

1. Accesul elevilor în incinta colegiului în vederea participării la orele de curs se face exclusiv  

prin intrarea elevilor. 

2. Pentru a permite accesul elevilor din schimbul de dimineaţă poarta intrare elevi va fi deschisă 

în intervalul 7,15-7,30, după care portarul va închide poarta; el va permite – în intevalul orar 

7,30-8,20- intrarea elevilor navetişti înregistraţi în tabele şi doar pe baza legitimaţiilor tot prin 

intrarea elevilor. 

3. Poarta se va redeschide la ora 8.20. Pe perioada pauzei de la 8,20 – 8,30 portarul va sta la 

intrare elevi şi nu va permite intrarea persoanelor străine în instituţie, dar nici părăsirea şcolii 

de către elevii deja intraţi în instituţie (pază). 

4. Pentru elevii din schimbul II şi elevii şcolii postliceale, poarta de la intrare elevi va fi deschisă 

în intervalul 13,15-13,30. Portarul va permite – în intevalul orar 13,30-14,20- intrarea elevilor 

navetişti înregistraţi în tabele şi doar pe baza legitimaţiilor tot prin intrarea elevilor. 

5. Poarta se va redeschide la ora 14.20. Pe perioada pauzei de la 14,20 – 14,30 portarul va sta la 

intrare elevi şi nu va permite intrarea persoanelor străine în instituţie, dar nici părăsirea şcolii 

de către elevii deja intraţi în instituţie (pază). 

6. În cazul elevilor care încep orele de curs la ora 12,30, portarul le va permite accesul prin 

poarte elevilor, începând cu ora 12,20, până la ora 12,30. 

7. Modificările intervenite în orar, care presupun accesul în şcoală mai târziu decât orele 

precizate în orarul curent, vor fi aduse la cunoştinţa portarului în scris, într-un registru 

existent la uşa acces – profesori (comunicarea se va face pe traseul director adjunct – 

secretar – portar). 



8. Accesul elevilor la secretariat se va face în afara orelor prevăzute în orarul şcolii, pe poarta de 

acces profesori, în intervalul orar precizat ca program cu publicul. 

Plecarea din şcoală  

1. Părăsirea incintei colegiului de elevi, la terminarea programului, se face exclusiv  pe poarta 

elevilor. 

2. Părăsirea incintei colegiului de elevi, înaintea terminării programului, se face pe poarta 

elevilor, în baza unui bilet de voie semnat de diriginte sau directorul de serviciu. 

3. Modificările intervenite în orar care presupun părăsirea şcolii mai devreme decât prevede 

orarul curent, vor fi aduse la cunoştinţa portarului, în scris, de secretarul şcolii, într-un 

registru existent la uşa acces profesori. 

Şi în acest caz elevii părăsesc şcoala pe poarta destinată elevilor. 

Resurse materiale 

• sisteme de monitorizare / înregistrare audio – video; 

 • registru de procese- verbale ale serviciilor pe şcoală;  

• ecusoane speciale pentru profesorii de serviciu;; 

 • calculator cu imprimantă conectat la internet; 

 • linie telefonică pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii 

procedurate; 

 • tipizate, formulare 

• rechizite specifice – hârtie xerox, caiete, dosare, pixuri, agrafe, capsator, perforator. 

Resurse umane 

• profesorii de serviciu și poliţişti comunitari; 

 • personal nedidactic al unităţii de învăţământ (administrator de patrimoniu, îngrijitoare, 

paznici);  

• conducerea școlii – director. 

5.Înregistrări 

 Toate documentele  se află în dosarele comisiei pentru organizarea serviciului pe școală, în registrul 

de procese-verbale . 

6.Analiza procedurii. 

 Analiza şi revizuirea procedurii se face anual. 



3. PROCEDURA OPERAŢIONALĂPRIVIND ACCESUL IN 

INCINTA SCOLII A PERSOANELOR STRĂINE 
 

Entitatea publică  

 

Procedura operaţională 

Privind accesul in incinta scolii a 

persoanelor străine  

Ediţia ÎNTÂI  

Nr. de ex.  

EXEMPLARE       

Colegiul Economic Petre 

S. Aurelian 

Cod: P.O.      Revizia ................ 

Nr. de ex. ............. 

Personal   Pagina.............. din 

EDIŢIA I    

Exemplar nr. ..... 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERAŢIUNEA 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
FUNCŢIA DATA 

SEMNĂT

URĂ 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Matei Mariana  
Director 

adjunct 

19.02.

2018 

 

1.2 VERIFICAT Dumitra Mirela Director   

1.3 APROBAT Dumitra Mirela Director   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I x X 
 

2.2 Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal didactic     

3.2. informare 2 Consiliul profesoral Director    

3.3. informare 3 Consiliul de 

administraţie 

Preşedintele 

consiliului de 

administraţie 

   

3.4. evidenţă 4 Secretariat Secretar     

3.5. arhivare 5 Secretariat Secretar     



3.6. Alte 

scopuri 

6 Secretar  Secretar    

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Stabileşte accesul in incinta scolii, compartimentele şi persoanele implicate; 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

manager, în luarea deciziei; 

4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;  

4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

- Procedura are drept scop securizarea accesului in incinta scolii.  

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 

- Comisia privind serviciul pe scoala si accesul in incinta scolii funcţionează în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al şcolii.  

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată; 

Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

Personalului didactic din unitatea de învăţământ. 

Conducere. 

Parinti. 

Alte persoane care intra in scoala.  

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:  

Personal didactic; Parinti; Comunitate locala. 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Legislaţie  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de ânvățământ preuniversitar. 

Graficul PROFESORILOR de serviciu pe scoala. 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 

termenul 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat 

în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual; 

2. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată; 



3. Revizia în cadrul unei ediţii  Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare  sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente 

ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost 

aprobate şi difuzate; 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea  Termenul abreviat 

1 PO Procedură operaţională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aplicare 

5 Ap Aprobare 

6 Ah  Arhivare 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

ACCES-patrunderea in 

incinta scolii; 

INCINTA SCOLII–curtea scolii(ca spatiu delimitat de gardul imprejmuitor), Corpul A, Corpul 

B, Camin internat, Cantina, Sala de sport, Ateliere. 

VIZITATOR–reprezentantlegal,parinti,rudealeelevilorsipersonaluluiscolii,altepersoane 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1Stabilirea procedurii de acces ins coala se stabileste de catre director impreuna cu  responsabilii 

de structuri scolare, respectiv responsabilii cu serviciul pe scoala,se avizează de CP şi se aprobă de 

CA. 

8.2. Procedura stabileste modalitatile de acces pentru toate categoriile depersoane care sunt 

nevoite sa intre in incinta spatiului scolar. 

ASIGURAREAPAZEIUNITATIIDEINVATAMANT 

 Stabilirea planului de paza al unitatii de invatamant cu sprijinul de specialitate alorganelor de 

politie din localitate(stabilirea regulilor concrete privind accesul,paza si circulatia in interiorul 

obiectivului) 

 Afisarea numarului de telefon alpostului de politie la avisierul scolii, la coltul elevului de 

serviciu si al profesorului de serviciu 

 Anuntarea organelor de politie in cazul unor incidente violente,intrarea in spatiul scolar a 

unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament 

agresiv ori cu intentia de a deranja ordinea si linisteain institutia de invatamant 

ASIGURAREASERVICIULUIPESCOALA 

 Se organizeaza pe toata perioada desfasurarii cursurilor( 7,30 -13,30 și 13,30=19,30) 

 Serviciul pe scoala al cadrelor didactice se vaorganiza de regula in zilele in care are mai 

puține  ore in unitatea de invatamant; profesorul deserviciu va purta ecusonul PROFESOR 

DE SERVICIU 

 Vor fi cel putin 3 profesori de serviciu pe schimb/ zi stabiliti in GRAFICUL CU 

PROFESORII DE SERVICIU PE SCOALA. 

http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/


 Sarcinile profesorului de serviciu sunt cele stabilite in regulamentul de ordine interna 

prevazute si in aceasta procedurala Anexe 

 Accesul cadrelor didactice in curtea scolii se face pe intrarea principala din toate cladirile 

scolilor 

 Accesul reprezentantilor legali si a persoanelor care solicita acces in spatiul scolar se face 

numai pe intrarile principale; 

 Dupa ora 8,00 portile de la intrarile principale se incuie, iar elevii nu mai au voie sa 

iasa din incinta scolii pana la terminarea cursurilor. 

 PROFESORII DE SERVICIU si oamenii de ingrijire urmaresc respectarea incuierii 

portilor.  

 Accesul in incinta cladirii scolilor dupa ora 8,00 a altor persoane seface pe intrarea 

principala pe baza actului de identitate; 

 Orice vizitator este trecut in registrul de la punctul de control,unde se vor mentiona 

data,numele si prenumele,tipul actului de  identitate,seria si numar buletin,scopul vizitei,data 

intrarii si data parasirii cladirii; 

 Dupa trecerea datelor in Registrul pentru evidenta accesului in spatiile unitatii deinvatamant, 

persoaneler espective vor primi ecusonul cu inscriptia VIZITATOR sau INVITAT; 

 Vizitatorii sau invitatii au sarcina de a purta ecusoanele pe toata durata prezentei in incinta 

 spatiului scolar,de a merge numai acolo unde si-a anuntat vizita si numai insotit de catre 

persoana delegata inacestsens (acolo unde si-a anuntat vizita) si de a restitui ecusoanele 

primite la iesirea din scoala;in caz contrar,se vor lua masurile de evacuare a persoanei din 

spatiul scolar si/sau la interzicerea dreptului de acces ulterior; 

 .Persoana desemnata pentru a insoti vizitatorul sau invitatul este anuntata de catre profesorul 

de serviciu sau elevul de serviciu; daca este solicitat un cadru didactic ce este la ora in acea 

perioada,se va astepta pana la pauza; 

 Accesul parintilor in spatiul scolar este permis in urmatoarele cazuri: 

 La solicitarea cadrelor didactice; 

 La sedintele/consultatiile cu parintii organizate de scoala; 

 Pentru rezolvarea unor probleme referitoare laacte/documente de studii sau alte situatii 

scolare care implica relatia directa cu acestia; 

 la intalnirele solicitate de parinti/reprezentanti legali; 

 la diferite evenimente publice si activitati scolare/extracurriculare organizate in scoala; 

 Se interzice accesul in unitatea de invatamant cu animale decompanie, arme sau obiecte 

contondente,substante toxice,explosive,pirotehnice,iritant lacrimogene,usor inflamabile sau 

cubauturialcoolice. 

 Se interzice accesul vizitatorilor cu oricemijloace de transport in curtea scolii,  

 La sfarsitul zilei PROFESORUL DE SERVICIU va consemna in Registrul special 

EVENIMENTELE DIN TIMPUL ZILEI 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
9.1. Atribuţii ale comisiei: 

Directorul şcolii  este responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri; 

Profesorii  de serviciu sunt direct responsabilii pentru implementarea şi menţinerea acestei 

proceduri; 

     



 

4. ATRIBUŢIILE  AGENTULUI  DE  PAZĂ 
 „ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI  ÎN ŞCOALĂ” 

    Monitorizează accesul în şcoală al tuturor persoanelor 

-       Personalul şcolii şi vizitatorii intră în şcoală  pe intrarea principală. 

-       Elevii intră în şcoală pe uşa laterală. 

    Elevii vor intra în incinta şcolii pe bază de carnet de elev/ legitimaţie de elev. 

    Elevii vor avea ţinuta decentă. 

    Monitorizează elevii în timpul pauzelor, în curtea şcolii. 

    Interzice  ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului, cu excepţia situaţiilor speciale,  cazuri în 
care, elevii vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la profesorul de serviciu un bilet de voie. 

    În timpul orelor de curs asigură paza şi ordinea  în incinta şcolii, în special la parterul şcolii. 

    La solicitarea cadrelor didactice agentul de pază  poate staţiona un timp în sala de clasă, dacă 
situaţia o impune. 

    Previne introducerea, în incinta şcolii, de materiale care pot pune în pericol integritatea fizică si 
psihică a elevilor si a angajatilor şcolii. 

    Intervine în situatii de violenţă apărute în incinta şcolii. 

    Agentul de pază  răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta şcolii. 

    Persoanele străine se legitimează în incinta şcolii cu CI. 

    În cazul în care persoanele străine pătrund în școală fără a se legitima, agentul de pază sau elevul de 
serviciu anunţă imediat profesorul de serviciu/directorul unității pentru a  solicita  intervenția poliției 
în situaţii de urgenţă în vederea aplicării prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului 
persoanelor străine în instituțiile publice. 

    Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor 
halucinogene. 

    Se interzice pătrunderea persoanelor străine pe terenul de sport al şcolii. 

    Se interzice parcarea autoturismelor în curtea şcolii în afara parcării amenajate. 

    Semnalează profesorului de serviciu sau directorului  probleme disciplinare apărute. 

    Colaborează cu profesorul şi elevul de serviciu. 

    Părăsirea incintei şcolii pe timpul serviciului este strict interzisă, cu excepţia cazurilor de urgenţă, 
care vor fi anunţate profesorului de serviciu/directorului. 

    Agentul de pază se va prezenta la serviciu în programul orar stabilit prin contract, în ţinută adecvată 
postului, odihnit  şi în stare de sănătate corespunzătoare. 

 
 
 
 



 
5. CERCETAREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 
 

Colegiul Economic Petre S. 
Aurelian 

 

Procedura de Sistem 
privind cercetarea disciplinară a  

personalului nedidactic 

Ediţia : II 
Nr.de ex. 4 

Comisia de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial 

 
 

Cod: PS-01.2 

Revizia  0 
Nr.de ex. 4 
Pag. 28 / 
37 
Exemplar 
nr. 1 

 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţieiprocedurii: 
 

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

 
Numele şi 
prenumele 

 
Funcţia 

 

 
Data 

 
Semnătura 

 
1.1. Elaborat  

 
   

1.2. Verificat  . Presedinte Comisia de 
monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de 

control managerial 

  

1.3. Aprobat  Dumitra Mirela Director 
 

  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 
Nr. 
Crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile sau 
reviziei ediţiei 

2.1. Ediția II, Revizia 0 Elaborarea 
ediţiei iniţiale 

Conform ORDIN nr. 400 
/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor 

publice 

Data aprobării 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii  
 
Nr. 
crt. 

Scopul 
Difuzării 

Exemplar 
nr. 

 
Compartiment 

 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
prim
irii 

Semnătura 

3.1. Aplicare 1 Secretariat Secretar Trusca 
Ionica 

  



3.2. Arhivare  2 Arhivă 
 

Persoana cu 
atribuții de 

arhivă  

ARHIVAR   

3.3. Coordonare, 
control 

3 Comisia de 
monitorizare, 
coordonare şi 

îndrumare 
metodologică a 

dezvoltării sistemului 
de control managerial 

Presedinte Comisia 
de monitorizare, 

coordonare şi 
îndrumare 

metodologică a 
dezvoltării sistemului 

de control 
managerial 

.   

3.4. Aprobare  4 Conducere 
 

Director Dumitra 
Mirela 

  

 
 
4. Scopul procedurii  

 
Scopuri generale 
Scopul procedurii este de a descrie modul în care sunt procesate abaterile disciplinare ale 

personalului nedidactic din Colegiul Economic Petre S: Aurelian , respectând prevederile 
prevăzute de Codul muncii (Legea 53/2003, republicată în 2011). 

 
Scopuri specifice 
 Stabilește modul de realizare a activitățilorși persoanele implicate; 
 Asigură existența documentației carestă la baza cercetării disciplinare a personalului 

nedidactic; 

 Asigurărealizarea activităților procedurate,îndiverse condiții de funcționare a 
instituției; 

 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar 
pe director, în luarea deciziei. 
 

5. Domeniul de aplicare  
 Procedura se aplică în cadrul unităţii de învăţământ pentru activităţile specifice 

cercetării disciplinare. Cercetarea abaterii disciplinare constituie prima fază a acţiunii 
disciplinare. Aceasta este o prerogativă a angajatorului; este singurul în măsura să 
constate săvârşirea abaterilor disciplinare de către angajaţii săi şi să aplice sancţiunile 
corespunzătoare. 

 În cadrul prezentei proceduri sunt analizate modalităţile în care se realizează, conform 
art. 251 din Codul muncii, cercetarea disciplinară prealabilă, persoanele împuternicite 
să o efectueze, termenul de soluţionare, modalitatea de elaborare a referatului 
(procesul-verbal etc.) ce cuprinde concluziile cercetării întreprinse.  

 Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:  
- desemnarea personalului responsabilde cercetarea abaterii disciplinare; 
- însuşirea legislaţiei specifice care reglementează activitatea de cercetarea abaterii 
disciplinare; 
- stabilirea categoriilor de documente care vor fi întocmite în cadrul acestor activități;  
- alocarea resurselor și mijloacelor necesare cercetării abaterii disciplinare. 

 Compartimente implicate în activitatea procedurată: 
- compartimente furnizoare de date: oricare din compartimentele/angajații instituției 
de învățământ; 
- compartimente beneficiare a activităţii procedurate: toate compartimentele unităţii 
de învăţământ. 



6. Documente de referinţă  
 
Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă) 

 
6.1.Legea 53(r1)/2003 – privind Codul Muncii republicat în 2011, cu modificările ulterioare; 
6.2.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.) 
6.3.OMEN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;   
6.4.ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entităţilor publice;  

6.5.Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 
metodologică cu privire la sistemele de control managerial. 

 
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 
7.1.Definiţii: 

 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 
de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare 
îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere 
asumarea responsabilităţilor; 
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o 
activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor 
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o 
activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia 
sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 

2. Compartiment Departament / serviciu / birou. 
3. Conducătorul 

compartimentului 
Şef birou/ şef serviciu. 

4. Sistem de control 
managerial 

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, 
proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea 
controlului managerial. 

5. Consiliul profesoral  Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice 
din unitatea şcolară cu personalitate juridică, prezidat de 
către director. 

6. Consiliul de 
administrație 

Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, 
constituit din 7,9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți ai 
părinților, ai consiliului local, ai primarului, ai cadrelor 
didactice, inclusiv directorul unității de învățământ. 

7. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial. 



 
 

7.2Abrevieri: 

 
 
 
 
8. Descrierea procedurii  

 
8.1 Generalităţi: 

 Disciplina muncii este o condiţie obiectivă şi indispensabilă desfăşurării activităţii 
fiecărui director. 

 Punând în evidenţă importanţa îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul 
muncii o enunţă în art.39, al.2, lit.b) ca o obligaţie distinctă a salariaţilor, dar şi ca un 
drept al angajatorului – prevăzut la art. 247, al.1 din acelaşi cod – de a aplica 
sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia săvârşesc abateri 
disciplinare. 
 

8.2 Răspunderea disciplinară şi sancţiunile disciplinare: 
 

 Răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care un angajat săvârşeşte cu vinovăţie o 
abatere disciplinară.  
Elementele necesare răspunderii disciplinare sunt: 
- Calitatea de angajat; 
- Existenţa unei fapte ilicite; 
- Săvârşirea faptei cu vinovăţie; 
- Un rezultat dăunător şi legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat. 

 
 Fapta ilicită sub aspect disciplinar constă în încălcarea normelor legale, regulamentului 

intern, contractului individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor conducătorilor 
ierarhici. 

 Vinovăţia este elementul subiectiv principal în care se exprimă atitudinea conştiinţei şi 
voinţei faţă de faptă şi urmările ei. Când se afirmă despre o persoană care a săvârşit o 
faptă că este vinovată, înseamnă că ea şi-a dat seama despre faptă şi a voit urmările sau 
nu şi-a dat seama, dar putea şi era obligată să-şi dea seama.  
 
Fapta este săvârşită cu intenţie când salariatul: 
- Prevede rezultatul faptei sale urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte – 

intenţia directă; 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 
2. PS Procedură de sistem 
3. SCI/M Sistem de Control Intern/Managerial 
4. E. Elaborare 
5. V. Verificare 
6. A. Aprobare 
7. Ap. Aplicare 
8. Ah. Arhivare 
9. CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 



- Prevede rezultatul faptei sale şi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui - 
intenţia indirectă. 

 
Fapta este săvârşită din culpa salariatului: 

- Prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, considerând fără temei că el nu se va 
produce – uşurinţa; 

- Nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă – nesocotinţa; 
 

 Gradul de vinovăţie constituie unul din criteriile folosite pentru individualizarea 
sancţiunii; 

 În materie disciplinară, în cazul în care sunt dovedite încălcarea normelor legale sau 
contractuale şi vinovăţia, rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt 
prezumate. 
 

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară, conform art. 248, al.1 din Codul Muncii sunt: 

a) Avertismentul scris; 
b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe 

o perioadă de 1-3 luni cu 5-10 %; 
e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 
8.3 Procedura cercetării abaterilor disciplinare şi a aplicării sancţiunilor disciplinare: 

 
 Cercetarea disciplinară presupune parcurgerea a 5 etapte: 

a) Întocmirea unui referatprivind  săvârşirea unei abateri disciplinare; 
b) Emiterea Deciziei de convocare a Comisiei de disciplină; 
c) Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinară prealabilă; 
d) Cercetarea disciplinară propriu-zisă şi întocmirea procesului-verbal de către 

Comisia de disciplină; 
e) Decizia de sancţionare. 

 
 
 
 
 
 

8.3.1 Raportul privind săvârşirea unei abateri disciplinare 
 

 În general, şeful ierarhic superior al salariatului care a săvârşit abaterea disciplinară sau 
conducătorul structurii organizatorice din care face parte sau conducătorul unităţii 
angajatoare, întocmeşte un raport privind fapta săvârşită. Se utilizează modelul anexat 
la prezenta procedură. 
 

8.3.2 Organele competente 
 

 Legislaţia în materie precizează că angajatorul constituie componenţa Comisiei de 
disciplină, cât şi convocarea acesteia prin decizie. 



 Convocarea Comisiei de disciplină se face prin decizie, conform modelului anexat la 
prezenta procedură. 

 Din comisie face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al 
sindicatului. 

 Din comisie nu va face parte persoana care a întocmit referatul. 
 

8.3.3 Cercetarea abaterii disciplinare 
 

 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248, 
al.1, lit. a), nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 
prealabile. 

 Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, Comisia de disciplină îl 
va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 

 Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii, conform 
modelului anexat la procedură. 

 Convocarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz 
al primirii, prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire), la domiciliul sau 
reşedinţa comunicate de acesta sau prin executor judecătoresc. 

 Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus, fără 
motiv obiectiv, dă dreptul anagajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile. 

 În cazul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au 
fost săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili 
existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. 

 Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii. În cursul 
cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate 
probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. Este obligatoriu să fie luată o 
declaraţie scrisă a salariatului, în baza căreia se poate lua o eventual decizie de 
sancţionare, probându-se totodată şi respectarea dreptului la apărare. 

 Comisia de disciplină propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare 
după analizarea cercetării. 

 Consemnarea cercetării comisiei de disciplină şi propunerea de aplicare sau neaplicare 
a unei sancţiuni disciplinare se materializează sub forma unui proces-verbal, conform 
modelului anexat la prezenta procedură. 

 Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese verbale. 
 
 

 
8.3.4 Individualizarea sancţiunii şi termenele de aplicare 

 
 La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările 

în care a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni 
disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 Textul art. 248, al.1 din Codul Muncii enumeră sancţiunile într-o anumită ordine, de la 
cea mai uşoară până la cea mai severă. 

 În baza propunerii comisiei de disciplină, angajatorul va emite decizia de sancţionare. 
 
 

 



8.3.5 Decizia de sancţionare 
 

 Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 
săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

 Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

 Comunicarea (decizia) se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în 
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire), la 
domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta, sau prin executor judecătoresc. 

 Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 
 

8.4 Resurse necesare: 
 

8.4.1 Resurse materiale  
 Hârtie de scris; 
 telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii 

procedurate; 
 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator. 

 
8.4.2 Resurse umane  
 conducere;  

 
8.4.3 Resurse financiare  
 bugetul instituției, conform alocării bugetare anuale, precum și alte surse suplimentare.   

 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV 

1. Referat privind  
săvârşirea unei 
abateri disciplinare 

A. Ap. E.  

2. Raportul de 
cercetare 

A. E.,   

3. Stabilirea 
sancțiunii, care se 
comunică 
angajatului cercetat. 

A. E. Ap.  

4. Arhivarea actelor 
justificative 
întocmite de 
Comisia de 
cercetare a 
abaterilor 
disciplinare 

   Ah. 



5. Coordonarea 
activității de 
cercetare 
disciplinară. 

 Ap. Ap.  

 
I –Directorul instituţiei; 
II –Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare; 
III – Şeful ierarhic superior al angajatului cercetat; 
IV –persoana cu atribuții de arhivă.     

 
 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă/ 

cod 
formular 

 
Denumirea 

anexei/ 
formularului 

 
Elaborator 

 
Aprobă 

 
Nr. de 

exemplare 

 
Difuzare 

 
Arhivare 

 
Alte 

elemente  
loc 

 
perioadă 

 Copertă ----------- ----------   Arhivă  Cf. 
nomenclator 

arhivistic 

 

  

    

11. Cuprins  
 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

 

 
Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 
Pagina 

0 Copertă 0 
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii 
1/9 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  1/9 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii  

1/9 

4 Scopul procedurii  2/9 
5 Domeniul de aplicare  2/9 
6 Documente de referinţă  3/9 
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/9 
8 Descrierea procedurii  4/9 
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 8/9 
10 Anexe, înregistrări, arhivări 8/9 
11 Cuprins  9/9 

 
 
 
 
 
 

 



6. REZOLVAREA UNEI CONTESTAŢII. 
 

 COMISIA  PENTRU  EVALUAREA  
ŞI  ASIGURAREA  CALITĂŢII 

EDIŢIA  I 
REVIZIA  0 
EXEMPLAR   

COD  PO  
 

PROCEDURĂ   
 

DATA: 
 

25.02.2011 

ELABORAT  DE:   
Prof. Dumitra Mirela 

APROBAT: 
DIRECTOR, 

Prof. Dumitra Mirela 
 

Scopul 

Scopul acestei proceduri  este de a defini mijloacele prin care elevii pot contesta rezultatele 
evaluării. 

Obiectul 

Această procedură se aplică tuturor elevilor şi profesorilor Colegiului Economic  

Procedura 

1. Contestaţiile pot apare ca urmare a unor decizii luate de un evaluator în ceea ce 
priveşte  competenţa unui elev  . Dacă un elev nu este convins de rezultatul unei evaluări, el 
are dreptul să facă o contestaţie.  
Principalele  motive de contestaţie pot fi  următoarele: 

• Elevul nu înţelege de ce nu este încă competent, din cauza lipsei sau neclarităţii în 
feedback-ul  evaluatorului. 

• Elevul consideră că este compenent şi că evaluatorul a omis sau a interpretat eronat 
anumite dovezi  esenţiale. 

2. Dacă o decizie de evaluare este luată pentru orice parte dintr-o unitate de competenţă 
şi elevul nu este de acord cu acea decizie, atunci acesta   trebuie să depună o scrisoare oficială 
de contestaţie. Această  scrisoare trebuie să indice clar: 

• chestiunile în dezacord şi motivele 

• copii ale dovezilor din portofoliu şi copii ale cerinţelor pe care elevul  consideră că le 
îndeplineşte pe baza de dovezi 

3. Este important ca detaliile referitoare la calificare, unităţi/ elemente şi la dovezile în 
sprijinul acestora să fie incluse. Se recomandă elevilor să păstreze copii ale tuturor 
documentelor  prezentate pentru contestaţie. 

 

4. Există 2 etape în procedura de contestaţie şi fiecare etapă trebuie să fie încheiată 
înainte de a trece la următoarea. Toţi cursanţii care înregistrează o contestaţie vor primi un 
răspuns oficial. 

 



 Etapa 1 

Elevul  va înainta scrisoarea de contestaţie direct evaluatorului care a efectuat evaluarea, 
păstrând o copie pentru arhiva sa.  

 Evaluatorul va folosi un ‘formular de contestaţie’, va finaliza etapa 1 inclusiv decizia 
luată şi va semna în consecinţă. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de contestaţie evaluatorul îl va 
informa pe elev despre decizia sa în scris şi va înainta o copie a formularului de contestaţie la 
persoana  în cauză. 

 Etapa 2 

Dacă elevul nu este mulţumit de decizia luată în etapa 1, el poate face următoarea contestaţie 
la Comisia de contestaţii  în scris, înaintând toată documentaţia folosită în Etapa 1. 

Responsabilul Comisiei de contestaţii  va confirma primirea contestaţiei şi, în baza 
formularului de contestaţie, va efectua o investigaţie pentru a stabili faptele şi dovezile în 
sprijinul contestaţiei.  

 Responsabilul Comisiei de contestaţii  va finaliza secţiunea etapei 2 conform formularului de 
contestaţie, va înainta o copie evaluatorului şi îi va răspunde elevului în termen de 3  zile 
lucrătoare. 

Dacă o contestaţie este considerată bine întemeiată, Responsabilul Comisiei de 
contestaţii  va lua măsuri pentru ca actele aferente  evaluării să fie modificate în consecinţă 
pentru a evita repetarea unei astfel de contestaţii.  

5. Procedura de contestaţii şi rezultatele aferente vor fi monitorizate în vederea stabilirii 
politicii viitoare. Toţi elevii  trebuie să fie la curent cu existenţa procedurii de contestaţie şi cu 
măsurile pe care trebuie să le ia pentru a o folosi. 

6. Toate contestaţiile vor fi păstrate . 
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