
 

 

 

Angajator: LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI 

Adresa : Topoloveni,  Strada Calea București, nr. 131, jud. Argeș 

C.U.I. 5206185 

Telefon:  0248666414/Fax: 0248666414 

 Nr. 3121/ 15.09.2017 

 

  

  

                                                            REGULAMENT  INTERN 

 

  

  

             LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI, denumit în continuare 

Angajatorul, 

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

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

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

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

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

demnității, cu consultarea reprezentanților Sindicatului reprezentativ la nivelul învățământului 

preuniversitar; în temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu 

modificările ulterioare; 

 

                                                                       Emite următorul: 

 

            

                                                                REGULAMENT INTERN 

  

  

               DEFINIȚII 
  

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

  

CCM - Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate; 

LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI / LTIM  Adresa : Topoloveni,  Strada 

Calea București, nr. 131, jud. Argeș, C.U.I. 5206185 , Telefon:  0248666414/Fax: 0248666414 

Conducerea  LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI   director sau orice altă 

persoană desemnată în acest scop: director adjunct . 

Conducătorul ierarhic superior desemnează persoana care ocupa funcția imediat superioara unui 

anumit post in organigrama Liceului Teoretic Ion Mihalache si care asigura coordonarea si 

supravegherea activității acestuia. 

 Personalul Personalul de Conducere si Personalul de Execuție . 

 Discriminare directa situația in care o persoana este tratata mai puțin favorabil, pe criterii de sex, 

decât este, a fost sau ar fi tratata alta persoana intr-o situație comparabila; 

Discriminare indirecta situația in care o dispoziție, un criteriu sau o practica, aparent neutra, ar 

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

cazului in care aceasta dispoziție, acest criteriu sau aceasta practica este justificata obiectiv de un scop 

legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare si necesare. De asemenea este 

orice comportament care prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat. 
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 Hartuire situația in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca 

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

degradant, umilitor sau jignitor. 

 Hartuire sexuala situația in care se manifesta un comportament nedorit cu conotație sexuala, 

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

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

 Acțiuni pozitive acele acțiuni speciale care sunt î 

întreprinse temporar pentru a accelera realizarea in fapt a egalității de șanse intre femei si bărbați și 

care nu sunt considerate acțiuni de discriminare; 

 Munca de valoare egala activitatea remunerata care, in urma comparării, pe baza acelorași indicatori 

si a acelorași unități de măsura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor cunoștințe si deprinderi 

profesionale similare sau egale si depunerea unei cantități egale ori similare de efort intelectual si/sau 

fizic; 

 Discriminare bazata pe criteriul de sex discriminarea directa si discriminarea indirecta, hartuirea si 

hartuirea sexuala a unei persoane de către o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care 

aceasta își desfășoară activitatea; Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament 

nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectata; 

b) de a influenta negativ situația persoanei angajate in ceea ce privește promovarea profesionala, 

remunerația sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfecționarea profesionala, in 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viața sexuala. 

 Discriminare multipla orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de 

discriminare. 

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

 Protecția maternității este protecția sănătății si/sau securității salariatelor gravide si/sau mame la 

locurile lor de munca; 

Locul de munca este zona delimitata in spațiu, in funcție de specificul muncii, înzestratâ cu 

mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru 

indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in 

conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit in 

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

 Salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de 

graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist 

care sa ii ateste aceasta stare; 

Salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de 

lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document 

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

 Salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de 

lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al 

perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens; 

 Dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre 

angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor 

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

 Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa 

il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, 

de care beneficiaza salariatele in conditiile legii; 

Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c) e) pentru 

protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor. 
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    I. DISPOZITII GENERALE 

 

          Art.1. Prezentul Regulament  intern al Liceului Teoretic Ion Mihalache  fundamentează 

regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului si ale 

salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile 

concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sancțiunile aplicabile si a 

modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice;cu respectarea principiului 

nediscriminării si al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, cu consultarea reprezentanților 

Sindicatului reprezentativ la nivelul învățământului preuniversitar; in temeiul dispozițiilor art. 241-

246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările ulterioare; 

 
 Art.2. Respectarea Regulamentului intern al LTIM este obligatorie pentru tot personalul unităţii de 

învăţământ, indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de 

funcția pe care o ocupă.  Nerespectarea acestui regulament al şcolii constituie abatere şi se sancţionează 

conform prevederilor legale.   

 

Art.3. Proiectul Regulamentului intern al se supune, spre dezbatere, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, 

în Consiliul şcolar al elevilor şi în Consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic.  Proiectul Regulamentului intern  al LTIM se elaborează de către  un colectiv de lucru, 

numit prin hotărârea consiliului de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru fac 

parte: cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.           

        

  Art.4. Regulamentul intern al unităţii, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin 

hotărâre, de către Consiliul de Administraţie.   

 

 Art.5. Regulamentul intern se revizuieşte anual, în cel mult 45 de zile de la începerea anului şcolar şi se 

pune în concordanţă cu documentele legislative emise de forurile ierarhic superioare. Propunerile pentru 

revizuirea Regulamentului intern al LTIM se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii, de 

către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de 

avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament. După aprobare,  se înregistrează la secretariatul 

unităţii. 

 

  Art.6. Paralel cu RI în LTIM se  elaborează şi se aplică  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ, Codul de conduită şi integritate al LTIM  şi Contractele colective 

de muncă aplicabile. Acesta  se aprobă prin hotărârea Consiliului de administraţie, după consultarea 

organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la 

nivel de sector de activitate.  

  

         Art. 7. (1) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. 

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

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

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

(4) Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau 

limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. 

(5) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, Angajatorul si salariatii se vor informa si se vor 

consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca. 

 

Art. 8. (1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 

categoriile de personal din cadrul Angajatorului. 

(2) Regulamentul intern se afiseaza la Serviciul Resurse Umane din cadrul Angajatorului. 

       (3) Sefii compartimentelor functionale ale Angajatorului vor aduce la cunostinta fiecarui angajat, 

sub semnatura, continutul prezentului regulament intern si vor pune la dispozitia acestora, la cerere, in 

vederea documentarii si consultarii, exemplare din Regulamentul intern. 
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(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului 

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

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

judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a 

modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (4). 

 

  

          II. ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

 Art. 9. Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 

53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, ale Legii Educației Naționale 1/2011 

si ale actelor normative in vigoare. 

 

 Art. 10. (1) In baza consimțământului părților, se vor încheia, in forma scrisa, contracte 

individuale de munca, care vor conține clauze privind: 

a) identitatea părților; 

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri; 

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte 

normative, precum si fisa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; 

h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, 

durata acestora; 

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante si durata acestuia; 

k) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea 

plății salariului la care salariatul are dreptul; 

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/săptămâna; 

m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementează condițiile de munca ale salariatului; 

n) durata perioadei de proba; 

o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de 

mobilitate; clauza de confidențialitate). 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de munca, angajatorul are obligatia 

de a informa persoana care solicita angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe 

care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. 

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului individual 

de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la 

data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod 

expres de lege. 

 

Art. 11. (1) Contractul individual de munca se poate modifica in conditiile prevazute de art. 41-48 

din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, prin delegare, detasare sau modificarea temporara a locului si 

felului muncii, fara consimtamantul salariatului. 

(2) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) conditiile de munca; 

e) salariul; 
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f) timpul de munca si timpul de odihna. 

(3) Modificarea contractului individual de munca se realizeaza numai prin acordul partilor, 

modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. 

(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o 

indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. 

(5) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de catre angajatorul la care s-a dispus 

detasarea. Pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de 

drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este 

detasat. 

(6)În baza deciziei de detașare , Angajatorul stabilește Fișa postului. 

(7) Drepturile banesti ale salariatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate se stabilesc 

in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

Art. 12. (1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul 

partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile prevazute de art. 49-54 din Legea nr. 

53/2003 Codul muncii. 

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de 

catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 

(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele 

prevazute la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin 

contracte individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel. 

(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de 

salariat. 

(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de 

incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. 

 

Art. 13. (1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului partilor, 

la data convenita de acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in 

conditiile limitativ prevazute de lege. 

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

urmatoarele motive: 

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

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

atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; 

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

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

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

reorganizarii activitatii; 

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

colective. 

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

conditiilor de forma si de procedura prevazute de lege. 

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

comunicarii. 

  

        Art. 14.  (1) In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a vointei unilaterale a 

salariatului, termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si 

de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. 

(2) Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. 

(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, 

termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. 

(4) In cazul demisiei, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de 

preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. 
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(5) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate 

prin contractul individual de munca. 

 

    

        III.  REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN 

CADRUL UNITATII 
  

          Art. 15 protecția muncii se realizează în conformitate cu  dispozițiile Legii 319/2006 privind 

protecția și securitatea muncii, acestea fiind aplicabile tuturor salariaților unității, indiferent de statutul 

acestora. 

 

 Art. 16 Personalul liceului este obligat: 

a) să își însușească și să respecte normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora; 

b) să respecte normele de igienă personală; 

c) să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire 

profesională, atât propria persoană , cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

d) să aducă la cunoștință orice defecțiune tehnică, accidente suferite de propria persoană și alte 

persoane; ; 

e) să utilizeze echipamentul de protecție din dotare; 

f) să dea relații  organelor de control și de cercetare în domeniul protecției muncii; 

g) să nu depoziteze substanțe periculoase sau inflamabile în birouri și spații de arhivă; 

h) să nu utilizeze corpuri de încălzire neomologate; 

i) fumatul nu este permis în interiorul instituției. 

 

Art. 17 În vederea asigurării condițiilor de protecție a muncii și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă și  a  bolilor profesionale, conducerea unității are următoarele obligații: 

a) să solicite inspectoratului teritorial de muncă autorizarea funcționării unității din punct de vedere 

al protecției muncii, să mențină condițiile de lucru pentru care s-a obținut autorizația și să ceară 

revizuirea acesteia în cazul modificării condițiilor inițiale în care a fost emisă; 

b) să stabilească măsuri tehnice, sanitare și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător 

condițiilor de muncă în care se desfășoară activitatea; 

c) să stabilească pentru salariați și pentru celelalte persoane implicate atribuțiile și răspunderea ce le 

revin în domeniul protecției muncii;  

d) să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecție a muncii; 

e) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți salariații și participanții la procesul 

de  muncă a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite, precum și a prevederilor legale 

în domeniul protecției muncii;  

f) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare în vederea informării și educării personalului 

implicat în procesul muncii; 

g) să asigure instruirea, testarea și perfecționarea profesională a persoanelor cu atribuții în domeniul 

protecției muncii; 

h) să țină evidența locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, precum 

și a bolilor profesionale, accidentelor tehnice și avariilor; 

i)  să a sigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție; 

j) să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate  organele de control și de cercetare în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă;  

k) să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile e muncă;  

l) să doteze spațiile destinate activității de birou și de arhivare cu stingătoare amplasate la vedere , 

care să fie verificate și încărcate anual  cu substanțe de stingere compatibile cu mărimea și 

destinația spațiilor. 

  

 



             IV. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 

 

  

         Art. 18. (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de 

toti salariatii. 

        (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 ori 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 ori 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. 19. (1)  Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate 

activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea 

demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare. 

        (2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru 

munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si 

dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 

 

      Art. 20. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care 

dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la: 

        a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

        b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de 

serviciu; 

        c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; 

       d) stabilirea remuneratiei; 

e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; 

f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare 

si recalificare profesionala; 

g) evaluarea performantelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesionala; 

i) aplicarea masurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; 

k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii 

sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt 

determinante. 

 

 Art. 21. (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este 

considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa. 

(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic, 

cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, 

cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, 

integritatea fizica si psihica a persoanelor la locul de munca. 

(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, 

avand ca scop: 
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a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectata; 

b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, 

remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. 

(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile legii pentru 

incalcarea acestora. 

(5) Angajatorul nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face public faptul 

ca incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul, ca 

angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin orice  manifestare confirmata 

dehartuire sexuala la locul de munca, vor fi sanctionati disciplinar. 

 

Art. 22. (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plangere in 

scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de munca. 

(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va conduce 

investigatia in mod strict confidential si, in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica 

masuri disciplinare. 

(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul anchetei. 

(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva reclamantului, 

cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte 

discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare. 

(5) Hartuirea sexuala constituie si infractiune. 

(6) Potrivit dispozitiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificarile ulterioare, hartuirea unei 

persoane prin amenintare sau constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre 

o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care i-o confera functia indeplinita la locul de 

munca se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 

Art. 23. (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de 

munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a regulamentului 

intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor. 

(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii 

fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale 

salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor 

prevazute de lege. 

 

  

 V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR 

 

        SECTIUNEA 1 - OBLIGATIILE ANGAJATORULUI 

 

  Art. 24. Angajatorului ii 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 sindicatului  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; 
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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. 

 

  

SECTIUNEA A II-A - OBLIGATIILE SALARIATILOR 

 

Art. 25. (1) Salariatii Angajatorului au, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) să realizeze norma de munca sau, dupa caz, să  indeplinească atributiile ce le revin conform fisei 

postului; 

b) să  respecte disciplina muncii; 

c) să respecte prevederile cuprinse in Regulamentul Intern, în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare, în Fișa postului și în Contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in Contractul 

individual de munca; 

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

e) să  respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

f)să folosească cu maximă eficiență timpul de lucru; 

g) să folosească bunurile unității numai pentru activități legate de sfera lor de activitate, fără a le utiliza 

în interes personal; 

h) să cunoască dispozițiile legilor, regulamentelor, instrucțiunilor în vigoare, referitor la sfera lor de 

activitate 

i) să dea relații în scris, dacă sunt în cunoștință de cauză, în ceea ce privește abaterile disciplinare. 

j) comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalti salariati, asigurarea 

unui climat de disciplina, ordine si buna intelegere; 

     k) anuntarea sefului ierarhic de indata, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentarii la 

serviciu (boala, situatii fortuite); 

l) participarea la evaluarile periodice realizate de către Angajator; 

 

Art. 26  Se interzice angajaților: 

a. Să pretindă de a subalterni sau persoane străine , avantaje materiale  sau favoruri entru exercitarea 

sarcinilor de serviciu .   

b. Să absenteze nemotivat. 

c. Să recurgă la acte de indisciplină, denunțuri false, abuz în exercitarea serviciului. 

d. Să execute lucrări în interes personal. 

e. Să-și însușească bunuri materiale ale unității. 

f. Să scoată din incinta unității prin orice mijloace bunuri materiale ale unității. 

g. Să utilizeze expresii jignitoare la adresa personalului unității sau a persoanelor străine care vin în 

unitate . 

 

           Art. 27  În cazul distrugerii unor bunuri ale unității sau utilizarea în interes personal a unor 

bunuri persoanele care le folosesc răspund material, solidar dacă nu se poate stabili vinovăția unei 

persoane. 

 

 

     SECTIUNEA A III-A - DREPTURILE SALARIATILOR 

 

        Art. 28. Salariatii Angajatorului 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, concediu medical, comcediu fără plată, concediu de maternitate, 

concediu emtru îngrijirea copilului etc. 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 
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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; 

n)dreptul la opinie. 

o) dreptul la pensie de asigurare socială de stat, dreptul la asistență medicală gratuită în condițiile legii 

 

       SECTIUNEA A IV-A - DREPTURILE ANGAJATORULUI 

 

       Art. 29. 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 colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; 

f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii 

acestora. 

  -  

        SECTIUNEA A V-A - ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA 

 

         Art. 30. (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea 

sarcinilor de munca. 

(2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore 

pe zi si de 40 de ore pe saptamana. 

(3) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, de 8 ore pe zi timp de 5 

zile, cu doua zile de repaus. 

   

       SECTIUNEA A VI-A - TIMPUL DE ODIHNA SI ALTE CONCEDII 

 

Art. 31. (1) Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit. 

 (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual este stabilita in Anexa nr. 2 la 

prezentul Regulament intern. 

(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu sunt incluse in durata 

concediului de odihna anual. 

(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de 

munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru 

ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata. 

(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de 

risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului 

de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa 

ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de 

ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. 

 

Art. 32. (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

 (2) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau 

individuale, intocmite pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de angajator 
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cu consultarea reprezentantilor Sindicatului, pentru programarile colective, ori cu consultarea 

salariatului, pentru programarile individuale. 

  

  

VI. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR 

 

   Art. 33. (1) Salariații au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, in scris, petitii individuale, 

dar numai in legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata. 

(2) Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala pe care un salariat o adreseaza 

conducerii Angajatorului in conditiile legii si ale Regulamentului intern. 

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

 

  Art. 34. (1) Cererile sau reclamatiile se adreseaza reprezentantului legal al Angajatorului si se 

inregistreaza la secretariat. 

(2) In cazul in care problemele sesizate in cerere sau in reclamatie necesita o cercetare mai 

amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului numeste o persoana sau o comisie care sa verifice 

realitatea lor. 

(3) In urma verificarii Angajatorului, persoana sau comisia numita intocmeste un referat cu 

constatari, concluzii si propuneri si il supune aprobarii reprezentantului legal al Angajatorului. 

        (4) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat sa comunice salariatului raspunsul in 

termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamatiei. 

(5) In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai 

amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

  

      Art. 35. (1) Salariatii nu pot formula doua petitii privitoare la aceeasi problema. 

       (2) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp doua sau mai multe petitii cu 

acelasi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. 

        (3) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care 

priveste aceeasi problema, acestea se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un 

raspuns petitionarului. 

 

  Art. 36. (1) Salariații si Angajatorul au obligația sa soluționeze conflictele de munca prin buna 

înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale in vigoare. 

(2) Procedura de soluționare a conflictelor de munca este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011. 

 

Art. 37 Petițiile anonime  sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu 

se iau în considerare și se clasează, potrivit prevederilor OUG nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 

233/2002. 

 

  

       VII. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL 

ANGAJATORULUI 
   

     Art. 38. Pentru salariații angajați     la LTIM durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi 

și de 40 ore/săptămână. 

 

          Art. 39 (1) Programul zilnic de activitate  se derulează în două schimburi: cel de dimineață, în 

intervalul 07.30-13.20 ( clasele de gimnaziu, precum și clasele a XI-a și a XII-a ) și cel de după-amiază ( 

clasele a IX-a și a X-a ), în intervalul 13.30-19.20. 

           ( 2) Programul de lucru cu publicul este stabilit de fiecare compartiment în parte, astfel încât să 

cuprindă cel puțin 2 ore pe zi.  



 

  Art. 40 Sunt interzise: 

a) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata, introducerea sau consumul de 

bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba 

activitatea altor salariati; 

b) nerespectarea programului de lucru, intarzierea sau absentarea nemotivata; 

c) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese 

decat cele ale Angajatorului; 

d) executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului Angajatorului; 

e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri si documente apartinand acesteia, fara 

acordul scris al conducerii Angajatorului; 

f) instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau de uz comun, precum si deteriorarea 

functionala si calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizari ori manevrari 

necorespunzatoare; 

g) atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati, fata de managementul unitatii sau fata de 

clienti (conduita necivilizata, insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea si vatamarea integritatii 

corporale sau a sanatatii); 

h) comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Angajatorului, a propriei persoane sau a 

colegilor; 

i) manifestari de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului; 

j) organizarea de intruniri in perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii; 

k) introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor anunturi, afise, documente etc. 

fara aprobarea conducerii Angajatorului; 

l) propaganda partizana unui curent sau partid politic. 

  

        Art. 41. (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare in unitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, indiferent de 

functia sau postul pe care il ocupa persoana care a savarsit fapta. 

          

 VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

       Art. 42. (1)angajatorul dispune de prerogativa disciplinară  având dreptul de a aplica , potrivit legii, 

sancțiuni disciplinare  salariaților sau ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;  

( 2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 

săvârșită  cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, 

contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiilor legale 

ale conducătorilor ierarhici. 

 

         Art. 43  (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul 

săvârșește o abatere disciplinara sunt cele prevăzute la art. 248 din Codul Muncii republicat. Procedura 

cercetării prealabile este prevăzută în Legea educației naționale  1/2011 privind Statutul personalului 

didactic respectiv Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste 

o abatere disciplinara sunt: 

a) observația  scrisă; 

b) avertisment; 

c)  reducerea salariului de baza si/sau, după caz, si a indemnizației de conducere pe o perioada de 

1-6  luni cu  15%; 



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

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

conducere , de îndrumare și control; 

e) destituirea din funcția de conducere de îndrumare și de control din învățământ;  

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

            (3) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

            (4) Pentru aceeași abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sancțiune. 

 

           Art. 44. (1) Ca urmare a sesizarii conducerii Angajatorului cu privire la savarsirea unei abateri 

disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a normelor legale efectuarea cercetarii 

disciplinare prealabile, numindu-se o persoana sau o comisie ( 3-5 membri) in acest sens. 

Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al 

organizatiei sindicale al carui membru este salariatul cercetat. 

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei 

cercetari disciplinare prealabile. 

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

persoana/comisia imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila, 

precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, 

cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. 

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv 

obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 

(5) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate 

apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila 

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

catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 

Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele 

pe care le considera necesare. 

Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are obligatia de a lua o nota 

scrisa de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza pozitia salariatului fata de fapta pe care a comis-o 

si imprejurarile invocate in apararea sa. 

(6) Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor aspecte: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a salariatului; 

c) consecintele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

(7) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana/comisia numita in acest sens va 

intocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda: indicarea subiectului abaterii 

disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila 

si ascultarea salariatului, prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost savarsita, prezentarea 

consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului si a eventualelor 

sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, stabilirea gradului de vinovatie a salariatului, 

probele administrate si propunerile persoanei/comisiei imputernicite de catre Angajator sa realizeze 

cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei sau de sanctionare disciplinara a salariatului. 

Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale. 

  



           Art. 45. (1) In baza propunerii comisiei de disciplina, Angajatorul va emite decizia de sanctionare. 

           (2) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii 

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

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a salariatului; 

c) consecintele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

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

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

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

 

Art. 46. (1) Decizia de sanctionare disciplinara cuprinde in mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern sau contractul colectiv de 

munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 252 alin. (2) din Codul 

muncii, nu a fost efectuata cercetarea; 

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 

(2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 

(3) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 

           (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. 

 

           Art. 47. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 

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

se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

Art. 48 Se consideră abateri disciplinare faptele de încălcare cu vinovăție a îndatoririlor ce le 

revin salariaților, potrivit contractului individual e muncă, precum și pentru încălcarea normelor de 

comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției: 

1. neîndeplinirea la timp a sarcinilor de serviciu; 

2. încălcarea atribuțiilor din fișa postului; 

3. nerespectarea programului de lucru; 

4. întocmirea necorespunzătoare și nefinalizată la timp a situațiilor și a documentelor de inspecție 

școlară, comunicarea de date și informații inexacte sau incomplete; 

5. neaducerea la cunoștința Consiliului de Administrație  a unor situații din școli  de natură a 

stânjeni bunul mers al procesului instructiv-educativ; 

6. încălcarea codului de conduită al instituției. 

 

Art. 49 Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este aplicabilă în două situații: 

a) când persoana săvârșește o abatere gravă; 



b) când încalcă, în mod repetat, obligațiile de serviciu, inclusiv normele de comportare în unitate. 

 

           Art. 50  Sunt considerate abateri grave de natură să ducă la desfacerea contractului de muncă 

următoarele: 

- refuzul nejustificat dea a executa dispozițiile organelor de ierarhice de la locul de muncă; 

- săvârșirea de fapte care au produs sau puteau produce accidente, avarii sau deteriorări ale 

bunurilor din patrimoniul unității; 

- sustragerea sub orice formă de bunuri aparținătoare unității. 

 

    IX. CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 

SALARIAȚILOR 

  

         Art. 51. Evaluarea performanțelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod 

sistematic  și obiectiv a randamentului a calității muncii, a comportamentului, a inițiativei,  a eficienței și 

creativității, pentru fiecare salariat. 

 

   Art. 52 Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmarea a evaluării performanțelor 

profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele; ”Foarte bine”, ” Bine”, ”Satisfăcător”,  

”Nesatisfăcător” , corespunzător punctajului obținut. 

   

         Art. 53. (1) Evaluarea periodica se va realiza prin utilizarea de Fise de evaluare, concepute în baza 

Fișei postului, în conformitate cu metodologiile de evaluare în vigoare. 

 

                  X. DISPOZITII FINALE 

         Art. 54. (1) Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislației in vigoare. 

         (2) Regulamentul se completează cu dispozițiile cuprinse in Codul muncii si in celelalte acte 

normative in vigoare. 

         Art. 55. Prezentul Regulament intern intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Consiliul de 

Administrație al Liceului Teoretic Ion Mihalache Topoloveni, urmând a fi adus la cunoștința tuturor 

salariaților prin afișare și semnătură. 

. 

        Art. 56. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat sau completat atunci când apar acte normative 

noi privitoare la organizarea si disciplina muncii. Orice modificare a prezentului regulament intern este 

supusă procedurii de informare a întregului personal. 

 

            Art. 57 Prezentul regulament se va prelucra, sub semnătură,  cu întreg personalul unității, iar 

tabelul cu semnături va fi depus la compartimentul managementul resurselor umane. 

  

  

  


