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Capitolul I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1 (1) Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 53/2003 (Codul muncii) 

republicată, art. 241-246, Contractul colectiv de muncă, a OMEN nr.4183/04.07.2022privind 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, pe 

baza propunerilor primite de la cadre didactice, părinţi şi elevi. Scopul său este de a completa 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar cu 

prevederi specifice Şcolii Gimnaziale „Lucreția Suciu”, Oradea. Prevederile actualului 

Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul 

de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia 

unor noi acte normative. 

(2) Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator şi se aprobă prin hotărârea 

Consiliului de administraţie, după consultarea organizatiilor sindicale din unitatea de 

învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ. 

(3) Prevederile Regulamentului intern sunt obligatorii. Nerespectarea acestuia constituie 

abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

Art. 2 Se interzice crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios şi a oricărei forme care 

încalcă normele generale de moralitate, care primejduiesc sănătatea fizică şi/sau morală a 

elevilor. 

Capitolul II 

Organizarea activității în unitatea școlară 
 

Art 3 Programul de lucru în cadrul şcolii este următorul:  

o Învățământul de zi: de luni până vineri, între orele 7,00 și 15,00; 

o Învățământul cu frecvență redusă: de miercuri până vineri, între orele 13,30 și 

19,30.  

o ”A doua șansă- primar”: de luni până vineri, între orele 13,00 și 17,00 

o ”A doua șansă- secundar-inferior”: de luni până joi, între orele 8,00 și 13,00  

o Director: de luni până vineri, între orele 11,00 și 13,00; 

o Secretariat: de luni până joi, între orele 8,00 și 16,30, vineri între orele 8,00 și 

14,00; 

o Biblioteca: zilnic, în pauza de la ora 10,00 și între orele 12,00 și 13,00; 

o Cabinetul medical: luni și miercuri între orele 10,30 și 15,00; 

o Cabinetul de asitență psihopedagogică: Miercuri 9-13; 

o Personal nedidactic: îngrijitoare:7-15/11-19; muncitor întreținere:7-15; 

paznic:6-14; 

o Program cu publicul: 12-14; 

Pauza este de 10 minute. 

Orele de consultaţii acordate elevilor şi/sau părinţilor se vor desfăşura pe baza unui program 

stabilit şi aprobat de conducerea şcolii. 
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Capitolul III 
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 

în cadrul unităţii 
 

Art. 4 (1) Unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Lucreția Suciu” Oradea are 

obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi a sănătăţii salariaţilor, precum 

şi a elevilor. 

(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor, precum şi a 

elevilor, în toate aspectele legate de muncă. 

(3) În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 

securităţii şi sănătăţii salariaţilor, precum şi a elevilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire 

a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicarea 

organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor 

principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

d) planificarea prevenirii; 

e) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie 

individuală; 

f) aducerea la cunoştinţa salariaţilor, respectiv elevilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

Art. 5 (1) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de 

muncă, boli profesionale, în condiţiile legii. 

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angagajaţilor săi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă. 

(2) Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord. 

(3) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele 

situaţii: 

a) în cazul noilor angajaţi; 

b) în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii; 

c) în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea dupăo întrerupere mai mare de 6 luni; 

d) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

(2)În scopul asigurării implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 

protecţiei muncii, se va constitui Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, ce are atribuţii 

specifice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 6 Regulile şi modurile privind securitatea şi sănătatea în muncă sunt elaborate cu 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  

Sarcini obligatorii în domeniul sănătății și securității în muncă:  

a) Să-și însușească și să respecte regulile și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în 

muncă și măsurile de aplicare a acestora. 

b) Să utilizeze corect echipamentele din dotarea unității și substanțele periculoase. 

c) Să aducă la cunoștința directorului orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie 

un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

d) Să aducă la cunoștința conducerii unității, în cel mai scurt timp posibil, accidentele de 

muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați. 
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e) Să coopereze cu responsabilul desemnat cu atribuții în domeniul securității și sănătății în 

muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse 

privind respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la locul de 

muncă. 

f) Să realizeze instructajul privind regulile de securitate și sănătate în muncă, elevilor sau a 

altor angajați, la începutul fiecărui an școlar și/sau semestru, în fiecare sală de clasă și 

laboratoare/cabinete.    

Art. 7 Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de 

medicină a muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 8 Măsuri de protecție in unitățile de educare si instruire a copiilor si tinerilor 

in contextul epidemiologic al COVID 19 : 
1. Asigurarea coordonarii activitatilor de prevenire COVID 19 

2. Organizarea spatiilor pentru prevenirea contactului apropiat : 

3. Organizarea programului școlar 

4. Organizarea activitatilor si supravegherea in timpul pauzelor 

5. Organizarea si efectuarea triajului epidemiologic 

6. Adoptarea de masuri igienico-sanitare 

7. Organizarea și asigurarea accesului elevilor la facilitățile de dezinfectie/spalare a mâinilor 

8. Instruirea personalului didactic, personalului care efectuează triajul epidemiologic al 

adulților și elevilor 

9. Instruirile periodice ale elevilor privind masurile de prevenire ale infectiei COVID 

10. Comunicareade instructiuni pentru parinti 

11. Purtarea măștilor faciale de protecție 

12. Alte masuri igienico-sanitare 

13. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de invățâmânt aflate în 

grupele de vârstă la risc, și/sau având afecțiuni cronice și /sau dizabilități 

 1. Asigurarea coordonarii activitatilor de prevenire COVID 19, prin desemnarea unui 

reprezentant al școlii care coordoneaza activitatile la nivelul unitatii-la Școala Gimnazială ,, 

Lucreția Suciu Oradea coordinator și persoană de legătură cu DSP Bihor este doamna dir. 

Adj. prof. Hasas Tunde.  

 2. Organizarea spațiilor pentru prevenirea contactului apropiat : 

 a. Crearea în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc), a unor circuite clare, prin 

demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în 

interiorul scolii și de părăsire a școlii, facilitand păstrarea unei distanțe între elevi de cel puțin 

1 m pătrat pe tot parcursul prezenței în școală ;  

Compoziția grupurilor/claselor va fi neschimbată și copilul nu va putea schimba clasa/grupul. 

Contactul reciproc între grupuri va fi limitat.  

 Nu vor fi permise organizarea de cluburi școlare sau grupuri de hobby sau alte activități care 

presupun participarea simultana a unui număr mai mare de 3 elevi.  

 Locurile din clasa trebuie sa fie fixe, adica dupa aranjarea elevilor, in banci, acestia nu vor 

mai schimba locurile intre ei pe toata perioada cursurilor.  

 Fiecare elev va ocupa loc în bancă la o distanță de cel puțin 1 m pătrat fata de ceilalți.  

 Scaunele și banca trebuie dispuse astfel încât distanța între bănci să fie cât se poate de mare, 

de preferință lângă pereți, daca spatiul permite acest mod de aranjament, de exemplu prin 

pastrarea unui pupitru gol intre 2 pupitre ocupate. 

  Experimentele (la orele de chimie/fizică/biologie) care necesită mișcare și/sau interacțiune 

strânsă între elevi nu trebuie organizate. Elevii nu se vor muta din clasa de bază in 
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laboratoare. Experimentele pot fi prezentate pe inregistrări video.  

c. Orele de educație fizică -. La orele de educație fizică, sub atenta supraveghere și îndrumare 

a cadrelor didactice, se pot desfășura doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber, dar cu 

respectarea anumitor reguli: Fotbal - se va juca la o singură poartă, numărul maxim de 

jucători este 5 (4 jucători de câmp și un portar) și doar portarul (care va purta obligatoriu 

mănuși) poate atinge mingea cu mâna; repunerea mingei în joc de la marginea terenului se va 

face doar cu piciorul; Mingea va fi dezinfectată după fiecare meci jucat. ii. Baschet - fiecare 

elev va avea mingea proprie și va arunca la coș, pe rând, păstrând spații suficient de mari față 

de colegii lui. Dupa terminarea orei de educatie fizica, mingiile utilizate vor fi colectate intr-

un sac special destinat, și vor fi dezinfectate riguros utilizând substanțele dezinfectante avizate 

urmând a fi depozitate apoi în alt sac separat de cel în care au fost colectate (și care urmează a 

fi și el dezinfectat și pregătit pentru utilizarea ulterioară). Pentru desfașurarea orelor de 

educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atinga fața, gura, 

ochii, nasul cu mâinile neigienizate, pastrand un comportament civilizat. La finalul orelor de 

educatie fizica, toti elevii trebuie să se spele pe mâini cu apa și sapun timp de 20 secunde. 

Daca nu este posibila spalarea mainilor este necesar sa se efectueze igiena mainilor cu un 

antiseptic pe baza de alcool. Se va efectua curatenia, dezinfectia cu solutii avizate si aerisirea 

salii de sport dupa fiecare grupa de elevi. 

 3. Organizarea programului școlar  
a. Decalarea orelor de intrare :  

- Se vor asigurara măsurarea temperaturii elevilor/profesorilor la intrarea în școală; 

- Se va respecta igienizarea mâinilor cu substanțe dezinfectante; 

 Se va respecta purtarea măștii; 

- orele la învățământul de zi și ADȘ secundar inferior se vor desfășura în schimbul I,  

începând la ora 8 până la ora 15, pauzele fiind de 10 minute; 

- ADȘ primar orele se vor desfășura în schimbul II,  incepând de la ora 13 și termină la 

17;   

orele de la FR se vor desfășura în schimbul II,  incepând de la ora 13 și termină la 18 

(marți-vineri);   

b. Diminuarea timpului alocat orelor de clasa/ pauzele ;   numărul de ore petrecute de elevi în 

cadrul procesului instructiv-educativ /zi la școala să fie limitat. Recomandam un maxim de 4 

ore/zi, durata orei de maxim 30 min, durata pauzei de maxim 20 minute, pentru a se permite 

timpul necesar spalatului eficient al mainilor;  

c. Participarea alternativă a elevilor, prin rotatie, la orele de clasa on line a unei părți din elevi, 

ceilalți fiind prezenți fizic la școală ( de preferat în primă etapă întrucât asigură un timp de 

expunere mai redus pentru fiecare elev) ; 

 d. Alternarea orelor de curs cu activitati in aer liber : în măsura în care este posibil una dintre 

ore/zi să se deruleze în spații deschise (curtea scolii) ;  

e. Amânarea și anularea manifestarilor sportive, culturale, pe timpul pandemiei in vederea 

evitarii aglomerarii si pentru limitarea transmiterii infectiilor respiratorii ;  

f. Diminuarea pe cât posibil a deplasărilor cadrelor didactice, elevilor și a personalului unității 

in incinta acesteia.  

4. Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor :  

a. Elevii din ciclul primar să fie supravegheați pe toată durata pauzelor ; 

 b. Activitatile vor fi organizate pe cât posibil în curtea școlii, cu păstrarea distanței de minim 

1,5 m între elevi. Elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta 

aproape unul de celălalt.Vor fi eliminate jocurile si alte activități care implică formarea unor 

grupuri care duc la reducerea distantei intre elevi. Copiii se pot juca în pauze împreună, întrun 

grup limitat la 3 elevi, doar din aceeași clasă;  
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c. Elevii nu vor consuma in comun mâncarea sau bauturile și nu vor schimba intre ei obiectele 

de folosintă personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării 

etc). 

 5. Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic :  

a. Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic la 

intrarea in clase a copiilor, înainte de intrarea în sălile de curs respectiv tura de lucru :  

b. triajul trebuie sa includă și o anamneza privind starea de sanatate – a copilului si 

apartinatarilor referitor la simptomatologia respiratorie si digestiva; masurarea temperaturii cu 

termometre non contact.  

c. in cazul în care elevii prezintă la triajul epidemiologic sau în timpul orelor de curs, 

temperatura corporala mai mare de 37,3 grade Celsius sau simptomatologie de tip respirator 

(ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală, aceștia vor fi 

izolați intr-un spatiu desemnat pentru acest scop si vor fi anunțati imediat apartinatorii. 

Copilul simptomatic, care așteaptă să fie luat de la școală va fi izolat întrun spațiu închis, în 

funcție de vârsta copilului și cu supravegherea adecvată de către adult, dacă este necesar. Se 

va deschide o fereastră pentru ventilație. Dacă nu este posibil să fie izolat, se va muta într-o 

zonă aflată la cel puțin 4 metri față de alte persoane. Dacă este necesar să meargă la baie în 

această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Baia trebuie curățată și 

dezinfectată folosind produse de curățare avizate înainte de a fi folosită de oricine altcineva. 

Nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului la medicul de familie, farmacie, 

servicul de urgență sau spital; doar dacă simptomele/semnele sunt foarte severe, se va apela 

serviciul de urgență 112. Dacă un membru al personalului/elev a ajutat pe cineva care prezintă 

tuse continuă sau o temperatură ridicată, nu trebuie să plece acasă in izolare, decât dacă 

persoana/elevul dezvoltă ulterior simptome. Persoana care a ajutat se va spăla bine pe mâini 

timp de 20 de secunde. Igienizarea se face cu dezinfectant avizat, după ce bolnavul a plecat, 

pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane. • In cazul in care la triajul 

epidemiologic, sau în contextul susținerii unei probe de examen, valoarea temperaturii este 

mai mare de 37,3 grade Celsius, si nu exista simptomatologie de tip respirator sau alte 

simptome de boală, cu acordul scris al aparținatorului/elevului, elevul poate susține proba de 

examen, în condiții de izolare (unicul elev într-un spațiu desemnat de unitatea de învățământ 

împreună cu un supraveghetor; ambele persoane vor purta mască de protecție facială și vor sta 

la o distanță de minim 5 m una față de cealaltă). In cazul refuzului susținerii probei de 

examen, se va urma procedura mai sus decrisă (izolare elev sub supraveghere, anuntare 

apartinator si dupa caz serviciul de urgență 112).  

d. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la 

școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale.  

e. Este recomandat să se organizeze un triaj distinct pentru triajul epidemiologic al adulților 

(cadre didactice si auxiliare, etc) ; 

 6. Adoptarea de masuri igienico-sanitare:  
a. Elaborarea de către fiecare școală a unui Plan de curățenie și dezinfecție(un model 

plan cadru precum și modul de organizare a curățeniei şi dezinfecției în şcoli sunt perezentate 

în anexa nr1si 2 la acest document)a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli 

de sport, etc) precum și de aerisire a sălilor de clasă, care să conțină : • operațiunile și ordinea 

în care se vor efectua (ex. deversarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, 

dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și 

spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor scolare, dezinfectarea dulapurilor 

personale ale elevilor unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfecția clanțelor, 

mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, etc) ; • materialele care se vor utiliza pentru 

fiecare operațiune (ex : produse biocide avizate pentru dezinfectarea pardoselilor, etc) ; • 



SCOALA GIMNAZIALĂ “LUCRETIA SUCIU” 
 

ORADEA       STR. GRIVITEI NR. 2 
TEL/FAX 0259418208 ; 0359809002 
E-MAIL lucretia_suciu2004@yahoo.com 
Nr 2179/30.10.2022 

7 
 

tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune ; • ritmul de curățenie și dezinfectie, ținând 

cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului (ex : - zilnic, în clasă imediat dupa iesirea din 

clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă, sau dupa fiecare 

utilizare de catre un grup diferit de elevi - zilnic în cancelarie cel puțin de două ori, înainte de 

începerea fiecărui ciclu de învățământ sau probe de examen - pentru WC uri dupa fiecare 

pauza, la finalul zilei, si ori de cate ori este necesar • cine va face curațenia și cine va 

supraveghea efectuarea conformă a curățeniei • ritmul și durata de aerisire a sălilor de clasă, 

cancelariei si oricare alta incapere (ex, după curățenie și dezinfecție, minim 10 minute) 

precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat • in fiecare dintre 

zonele care sunt igienizate va fi afisat la loc vizibil o schema care sa contina operatiunile de 

curatare si dezinfectie, secventa acestora, orarul si un loc pentru semnatura persoanei care le 

efectuează si a celei care verifica.  

b. Elaborarea unui Plan de igienizare a curții școlii care sa includă cel puțin 

următoarele elemente : • Curtea scolii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apa 

dimineata, înaintea începerii cursurilor • Spațiul verde acolo unde există, va fi bine îngrijit, 

iarba tunsă ritmic pentru a putea asigura un spațiu adecvat activitaților în aer liber și a preveni 

posibilele afectări de tip alergic ale sistemului respirator . • Spatiile de joacă prevăzute cu 

jucării de exterior, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învațământ vor fi 

desprăfuite, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu solutii avizate pentru suprafețe. • 

Recomandăm utilizarea perdelelor naturale de umbrire a spațiilor de joacă, iar acolo unde nu 

există asigurarea unei posibilități de umbrire parțiala a acestor spații în perioadele de însorire 

maximă.  

c. Asigurarea aprovizionarii școlii cu materialele necesare (săpun lichid, hârtie 

igienică, hârtie de șters pe mâini sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool și 

dispensere, dezinfectanți avizati pentru suprafețe-ex. bănci, catedră, podele, pervazuri, clanțe, 

întrerupatoare- galeți, mături/perii, soluție de spălat pardoselile, mopuri diferite pentru baie si 

celelalte săli, detergenti si perii pentru vasele de WC, detergenți pentru curățenia chiuvetelor, 

lavete, materiale de protecție pentru elevi, cadre didactice, 7 personalul care va supraveghea 

un elev depistat bolnav în timpul orelor de curs, personalul de curățenie și auxiliar : măști 

faciale de protecție de dimensiuni adecvate, mănusi , halate , bonete etc,).  

7.Organizarea și asigurarea accesului elevilor la facilitățile de dezinfectie/spalare a 

mâinilor  

a. Spalarea mainilor - Toti elevii si personalul didactic și nedidactic trebuie sa se 

spele/dezinfecteze pe maini (cu apa si sapun sau solutie hidroalcoolica dezinfectanta) astfel : • 

imediat după intrarea in scoala si inainte de a intra in clasa • înainte de pauza/pauzele de masă 

(se va organiza procesul de spălare pe maini al elevilor astfel încat fiecare elev să aibă accesul 

necesar la apa și săpun pentru a se spăla pe mâini timp de 20 de secunde înainte de a lua masă 

și după masă). Daca nu este posibil ca toți copii să aibă acces să se spele pe mâini într-o 

singură pauză, se pot organiza mai multe pauze de masă astfel încât toti să se poata spala timp 

de 20 de secunde sau sa si dezinfecteze mainile cu antiseptic pe baza de alcool. • spălatul 

și/sau dezinfecția mâinilor este perferabil portului de mănuși • după utilizarea toaletei de către 

fiecare elev. • dupa tuse sau stranut • atunci cand mainile sunt vizibil murdare • toti elevii si 

adultii se vor spala obligatoriu pe maini cat mai des posibil, recomandabil la maxim 2 ore. • se 

vor asigura un număr suficient de dispensere de săpun lichid la toalete • se vor asigura 

dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare de mâini dispuse lângă lavoare. • cand mainile 

nu sunt vizibil murdare se poate utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizarea 

mainilor.  

b. Asigurarea dezinfecției mâinilor atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice cu 

antiseptic avizat pe bază de alcool înainte de fiecare intrare în clasa. Vor fi disponibile 
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dispensere cu antiseptic pe baza de alcool în interiorul incaperii (clasa, birou), în apropierea 

ușii;  

8. Instruirea personalului didactic, personalului care efectuează triajul 

epidemiologic al adulților și elevilor pentru implementarea măsurilor aprobate. 

Coordonatorul desemnat va realiza instruirea la nivelul unitatii. Aceasta va conține informatii 

privind : elemente generale despre infecția COVID-19 si masuri generale precum cele privind 

igiena respiratorie, tehnica spalarii pe maini, recunoasterea simptomelor COVID-19, modul 

de purtare si eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare socială necesare. 

Informațiile/instruirea despre aceasta problemă de sănătate trebuie sa fie prezentate din prima 

zi de școală și cu exemplificări, repetiții și de către elevi.  

9. Instruiri periodice ale elevilor privind masuri de prevenire a infectiei COVID : cel 

puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiti de catre cadrele didactice despre măsurile de 

protecție împotriva noului coronavirus :  
• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apa si săpun  

• Mențineți distanța de cel puțin 1.5 metri față de celelalte persoane.  

• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.  

• Deoarece picăturile Flugge răspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte 

importantă. Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unica folosinta sau folositi cotul îndoit 

în cazul in care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată. 

 • Curățați obiectele/suprafetele utilizate frecvent/atinse frecvent înainte de a le folosi 

(folosind servetele/lavete impregnate cu solutie dezinfectanta hidroalcoolica sau produse 

biocide virucide ).  

• Solicitati consult de specialitate dacă prezentati simptome precum febră, tuse sau 

dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.  

• Vor fi afisate in unitatile de invatamant (in grupurile sanitare) postere care prezintă 

modalitatea de spălare a mâinilor. 

  10. Comunicarea de instructiuni pentru parinti : Părinții și cadrele didactice trebuie 

să-i ajute pe copii să depășească cât mai ușor eventualele reacții (ex. nervozitate, agitație, 

tristețe, dureri de cap, de stomac) explicându-le că reacțiile organismului lor sunt absolut 

firești în raport cu această situație ieșită din comun. Trebuie să li se arate sentimente de 

siguranță și ocrotire. Copiilor să li se explice că nu trebuie sub nicio formă să-i stigmatizeze 

pe cei care au avut boala, după reîntoarcerea lor la școală. Toți trebuie să înțeleagă faptul că 

virusul îi poate afecta pe oricare dintre ei, indiferent de zona în care locuiesc, de etnie, de 

vârstă, de gen sau de situația materială a părinților. Astfel: c. Parinții/aparținătorii nu vor 

însoți copii în interiorul școlilor și nu au acces în curtea și în clădirea școlii. d. Comunicarea 

cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp 

a semnelor de îmbolnavire și a întreprinderii măsurilor de prevenire a îmbolnavirilor în 

colectivitate. e. Sfaturi utile pentru parintii care au copii in clasele 0-5 :  

• Vorbește cu copilul tău despre cum acesta se poate proteja pe el dar și pe cei din jur 

împotriva infecției cu noul coronavirus.  

• Explică-i copilului că, chiar dacă școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel 

ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției.  

• Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoționale.  

• Invață-ți copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbește cu acesta despre 

cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea 

distanței.  

• Roagă-ți copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se reintoarce 

acasă, inainte si dupa utilizarea toaletei si ori de cate ori este este necesar.  
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• Însoțiți copilul doar până la intrarea în spațiile exterioare ale școlii. Evitați contactul 

la mai puțin de 1. m pătrt cu alte persoane la intrarea în școală.  

• Asigurați-vă să fie copilul îmbrăcat corespunzător, inclusiv în eventualitatea 

petrecerii unei părți din timp în aer liber. Amintiți-vă de crema cu protecție solară, dacă 

vremea este bună.  

• Sfătuiți-vă copilul să nu consume in comun mancarea sau bauturile și nu să nu 

schimbe cu alti elevi obiectele de folosintă personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc) De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii 

grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii.  

• Curățați/dezinfectați zilnic acasă aparatele electronice ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse).  

• Acordați atenție deosebită semnelor de boală – dacă copilul prezintă cel mai mic 

semn de boală, atunci rețineți copilul acasă. Copilul se poate reîntoarce la școală numai după 

ce acesta nu a mai prezentat simptome timp de 48 de ore sau la recomandarea medicului. 

 • Daca aveti simptomatologie respiratorie, rămâneți acasă și nu duceți copilul la 

școală.  

• Dacă copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă 

și contactați medicul de familie sau serviciile de urgență după caz.   

11. Purtarea măștilor faciale de protecție este obligatorie pentru cadrele didactice și 

cadrele auxiliare și recomandabila pentru elevi; (recomandăm utilizarea unor măști de 

mărime adecvată pentru elevi si purtarea acestora doar in pauze).  

Alte masuri igienico-sanitare :  

 Intrarea în școală și în fiecare clasă/încăpere sa fie prevazută cu un covor 

dezinfectant care să conțină substanțe adecvate dezinfecției, și să fie păstrat tot timpul umed).                     

 Asigurarea că elevii nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, 

creioane, caiete, etc ;  

12. Alte măsuri  
• Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată individual numai cu scopul de a primi 

sau a returna literatura de studiu.  

• Trebuie evitate activitățile cu risc de transmitere ridicat al infecției, de exemplu 

activități cu contacte interpersonale apropiate sau cu un număr mare de persoane, cum ar fi 

manifestările școlare, tabere, excursiile, alte activități extrașcolare în grup mai mare de 3 

elevi.  

• Unitățile de învățământ care realizează în incinta unității servirea alimentelor pentru 

copii, trebuie: să adopte măsuri igienico-sanitare stricte, precum și măsurile de prevenție 

pentru infecția COVID-19 (de distanțare fizică, echipament protecție, igienizare, dezinfecție, 

instruire ; sa evite distribuirea de alimente (fructe, patierie, etc) care NU sunt ambalate 

individual; se va evita/restrictiona organizare de evenimente la care se servesc alimente in 

regim de bufet deschis. 

13. Masuri pentru elevi, cadre didactice si alt personal din unitatile de invatamant 

aflate in grupele de varsta la risc si/sau avand afectiuni cronice si/sau dizabilitati.  
• Personalul didactic si auxiliar cu risc (vârstnici, diabetici, persoane cu imunitate 

deficitară și boli cronice) vor reveni în școli, cu avizul medicului de medicina muncii.  

• Copiii care fac parte dintr-un grup cu risc ( ex. boli cronice, precum obezitate severă 

și diabet, dizablități,), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului 

curant. Pentru acestia reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica solutii de a 

organiza continuarea procesului educational la distanță.  

• Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup 
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cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri 

în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al rudei respective, se 

poate hotărî ca acel copil să nu se reîntoarcă la școală. Pentru cei care nu pot reveni la scoala, 

reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica solutii de a organiza continuarea 

procesului educational la distanță. 

 • Copiii care nu au posibilități pentru învățarea la distanță, este recomandabil să 

revină în clasă, cu asigurarea din partea unității de învățamânt a măsurilor de prevenire și 

protecție prevăzute în prezentul ghid.  

• Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, necesită adaptarea 

informațiilor și învățarea regulilor de preventie in mod adecvat dizabilității specifice. 

Art. 9. II. Principii generale care stau la baza măsurilor sunt :  

• menținerea distanței fizice de cel puțin 1m pătrat;  

• aplicarea măsurilor de barieră;  

• prevenirea aglomerării elevilor;  

• curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide virucide 

avizate;  

• instruirea, informarea și comunicarea;  

• protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a altui personal aflate în grupele de 

vârstă la risc, și/sau având afecțiuni cronice și /sau dizabilități.  

 
Capitolul IV 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 
înlăturării oricărei forme de încălcarea demnităţii 

 
Art. 10 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii. 

(2) Consiliul de administrație tratează tot personalul din unitate fără discriminare, conform 

atribuțiilor din ROFUIP, Legea 1/2011 și în actele normative emise în acest sens. 

(3) Directorul și directorul adjunct tratează personalul din unitate în mod nediscriminatoriu, 

intervin pentru a combate orice formă de încălcare a demnității tuturor persoanelor angajate în 

unitate. 

(4) Personalul didactic tratează conducerea unității și personalul angajat din unitate cu respect 

și colaborează cu tot personalul în interesul unității. 

(5) Personalul didactic combate orice formă de încălcare a demnității tuturor persoanelor 

angajate în unitate. 
(6) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, elev sau tutore legal, bazată pe 

criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 

rasă,culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 

Art. 11 (1) Orice salariat careprestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă 

adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum 

şi de respectarea demnităţiişi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

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

pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter 

personal, precum şi la dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 

Art. 12 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici 
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care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare 

la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

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

serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) informare şi consiliere profesională, progrese de iniţiere, calificare, prefecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

e) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

f) promovare profesională; 

g) aplicarea măsurilor disciplinare; 

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

i) orice alte situaţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

î) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale. 

Art. 13 (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de 

muncă este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

           Art. 14 (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat 

normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de 

muncă, a Regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

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

fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor 

individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală în 

completarea celor prevăzute de lege. 

 

 

 

Capitolul V 
Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariaţilor 

 
Art. 15 1) Drepturile și obligațiile directorului/directorului adjunct sunt prevăzute în: 

art. 20-23/24-27 din ROFUIP, Legea 1/2011 și în  actele normative emise în acest sens. 

(2) Fiecare profesor/profesor pentru învățământ primar respectă graficul serviciului pe școală. 

(3) Drepturile personalului didactic sunt prevăzute în contractul de muncă și în actele 

normative în vigoare. 

(4) Obligațiile personalului didactic sunt prevăzute în: fișa postului, art. 40 din ROFUIP și în 

actele normative care conțin astfel de prevederi. 

(5) Drepturile personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în contractul de muncă și în actele 

normative în vigoare.  

(6) Obligațiile personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în: art. 81-88 din ROFUIP, în fișa 

postului și în actele normative care conțin astfel de prevederi.  

 

1. Obligaţiileangajatorului 
 

Art. 16 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

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

b) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din Contractele individuale de muncă; 

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

e) să se consulte cu reprezentanţii sindicatelor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze 

substanţial drepturile şi interesele acestora; 

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

g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor, în afara cazurilor 

prevăzute de dispoziţiile legale; 

h) să soluţioneze şi să înştiinţeze petenţii, în termenul prevăzut de lege, asupra modului de 

rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor depuse de angajaţi; cererile depuse de 

angajaţi la registratura unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale, se vor 

soluţiona în termen de 30 dezile calendaristice; 

i) să asigure protecţia maternităţii, în conformitate cu dispozuţiile O.U.G. nr. 96/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Convenţiei Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei asupra protecţiei 

maternităţii din1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiunea Conferinţei generale a Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii de la Geneva la 15 iunie 2000, ratificată prin Legea nr. 452/2002. 

Art. 17 Măsuri care privesc  prevenirea cu SARV COV 2 - angajatorul va asigura: 

 1. Programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și 

pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în aceeași incintă; 

 2. Triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă al 

persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, 

stare gnerală alterată);  

3. Termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu – angajații cu temperatura 

peste 37 C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie; 

 4. Vor asigura o distanță de minimum 1m pătratîntre angajații care lucrează la birouri 

orientate față-spate și spate-spate;  

5. Pentru birourile orientate față-față vor asigura separarea acestora cu paravane care 

se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe bază de alcool;  

6. Dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;  

7. Acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 

m;  

8. Aerisirea periodică a încăperilor; 

 9. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectua nebulizare o dată 

pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția instalației de 

climatizare conform instrucțiunilor producătorului. 

2. Obligaţiile angajaţilor 

 
Art. 18 Angajatului îi revine, în principal, următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin conform fişei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern, înContractul colectiv 

de muncă aplicabil, precum şi în Contractul individual de muncă; 

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atibuţiilor lor de serviciu; 

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

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitatea; 
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g) obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii; 

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

i) respectarea programului de lucru, folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

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

compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 

j) utilizarea responsabilăşi în conformitate cu documentaţiile tehnice ale aparaturii, 

echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi 

desfăşoară activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină 

siguranţă; 

k) respectarea normelor de protecţie a mediului; 

l) comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, 

asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bună înţelegere; 

m) înştiinţarea fără întârziere a conducătorului unităţii în legătură cu observarea unor nereguli, 
abateri sau lipsuri în  activitatea de la locul de muncă şi acţionarea pentru diminuarea 

efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau 
prejudicierea patrimoniului angajatorului; 

n) respectarea regulilor de acces în perimetrul angajatorului; 

o) anunţareaconducătorului unităţiide îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea 

prezentării la serviciu (boală, situaţii fortuite); 

p) evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii  şi 

criteriilor elaborate de conducerea unității de învățământ şi cu respectarea dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

q)îndeplinirea, temporară sau permanentă, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de 

conducerea angajatorului pentru buna desfăşurare a activităţii. 

Art. 19 (1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situaţiile observate de 

incendiu, inundaţie sau orices ituaţii în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv 

observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile potenţial 

generatoare de astfel de situaţii şi să acţioneze, dupăcaz, pentru rezolvarea acestora şi pentru 

diminuarea efectelor lor negative. 

(2) Salariaţii care pot acţiona în astfel de situaţii au obligaţia de a o face în timpul cel mai 

scurt posibil. 

Art. 20 În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a 

angajatorului, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe 

care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile 

angajatorului. 

Art. 21 Măsuri care privesc prevenirea cu SARV COV 2 - angajații vor respecta 

măsurile de precauție universal valabile:  

1. - portul obligatoriu măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace 

trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.  

2. - izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție 

respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare gnerală alterată); 

3. - izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau 

confirmat de infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare.    

4. - spălatul pe mâini ori de cîte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile 

neigienizate. 
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3. Drepturile angajatorului 
 

Art. 22 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu în limite lelegalităţii; 

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

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

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare să aplice sancţiuni corespunzătoare, potrivit 

legii, Contractului colectiv de muncă şi Regulamentului intern. 

 
4. Drepturile salariaţilor 

 
Art. 23 Salariaţii unității de învățământ au, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual, la zile libere pentru evenimente familiale deosebite, 

precum şi la zile liberede sărbători legale, conform prevederilorlegale în vigoare; 

d) dreptul dea beneficia la cerere de concediu fără plată, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

f) dreptul la demnitate în muncă; 

g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

h) dreptul la acces la formarea profesională; 

i) dreptul la informare şi consultare; 

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

muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

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

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de Contractul colectiv de muncă. 

Art. 24 Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor 

lor legale în vigoare. 

5. Protecția datelor cu caracter personal 

  Art. 25 Școala Gimnazială  „ Lucreția Suciu” Oradea , prelucreaza datele cu caracter 

personal ale salariatilor și elevilor in următoarele scopuri prevăzute de dispozitii legale si/sau 

necesare pentru respectarea dispozitiilor legale:  

- respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descarcarea de obligatiile stabilite prin 

lege sau prin acorduri colective;  

- gestionarea, planificarea si organizarea activității din școală;  

- asigurarea egalitșții si diversității; 

 - asigurarea sanatatii si securitatii pentru personalul școlii și pentru elevi;  

- evaluarea elevilor, situații statistice, mobilitate, valorificarea drepturilor de asistență socială 

și recompense  

- evaluarea capacitatii de munca a personalului școlii;  

- valorificarea drepturilor de asistenta sociala a personalului școlii;  
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- exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de munca;  

- organizarea incetarii raporturilor de munca.  

Art.26 Regulile privind protectia datelor cu caracter personal furnizate in alte scopuri 

decat cele mentionate, inclusiv in scop de marketing, sunt cele mentionate in documentele si 

operatiunile care conserva dovada consimțământului personalului școlii, părinților elevilor 

pentru prelucrare. Personalul școlii / părinții elevilor care solicita acordarea facilităților care 

decurg din calitatea de salariat/elev al școliii si exprima consimțământul pentru prelucrarea 

datelor lor personale in scopul acordării facilitaților respective. Tot personalul școlii/ toți 

părinții elevilor au obligatia de a se adresa conducerii școlii sau responsabilului cu protectia 

datelor cu caracter personal pentru a obtine informatii si clarificari in legatură cu protecția 

datelor cu caracter personal.  

Art 27 Personalul școlii care prelucrează date cu caracter personal are obligatia să nu 

intreprindă nimic de natură să aducă atingere protectiei necesare a datelor cu caracter personal 

ale angajatilor si ale elevilor si/sau colaboratorilor școlii. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de care iau cunostință cu ocazia indeplinirii atribuțiilor de serviciu in afara regulilor 

interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisa. Utilizarea datelor cu caracter 

personal se refera, dar nu exclusiv, la orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra 

datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 

 Art.28 Avand in vedere importanta speciala pe care Școala Gimnazială „Lucreția 

Suciu” Oradea o acorda protectiei datelor cu caracter personal, incalcarea a obligatiei de 

respectare a regulilor privind protectia datelor constituie o abatere disciplinara grava, care 

poate atrage cea mai aspra sanctiune disciplinara inca de la prima abatere de acest fel. 

 

6. Organizarea timpului de muncă, programului de lucru, pauzele 
de masă şi alte drepturi acordate salariaţilor 

 
Art. 29 Timpul de muncă şi odihnă este respectat astfel: 

(1) Conform art.262 din Statutul personalului didactic, activitatea personalului didactic de 

predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, iar timpul săptămânal de lucru 

este de 40 de ore/săptămână. 

(2) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, durata normală a timpului de lucru este de 

8 ore/zi. 

(3) Desfăşurarea programului orar de lucru se poate schimba prin acordul angajator-angajat şi 

va fi stipulat într-o decizie de modificare a raporturilor de serviciu sau a Contractului 

individual de muncă. 

(4) Rămânerea în cadrul unităţii şcolare peste programul normal de lucru sau în zilele liberese 

face numai cu acordul conducerii şcolii. 

Art. 30 (1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză 

de masă de 15 minute, care se include în programul de lucru. 
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(2) Programul pauzei de masă se desfăşoară între orele 12.00-12.30 personalul didactic 

auxiliar şi între orele 12.00-12.30
5

pentru personalul nedidactic în zilele de luni până vineri, 

inclusiv. 
Art. 31 (1) Obligarea angajaţilor la efectuarea orelor suplimentare fără acordul 

acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, este interzisă. 

(2) În cazul efectuării orelor suplimentare, angajaţii au dreptul la compensarea cu ore libere 

compensatorii perioadei lucrate sau un spor din salariul de  bază, conform legislaţiei în 

vigoare. 

Art. 32 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe 

săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi 

orele suplimentare poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiţia ca media 

orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice să nu depăşească 

48 de ore/săptămână. Durata zilnică a timpului de lucru de 12 ore va fi urmată de o perioadă 

de repaus de 24 de ore. 

Art. 33 Conducerea unităţii îşi rezervă dreptul respectând limitele şi procedurile 

impuse de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile 

serviciului. 

Art. 34 (1) Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine zilnic, prin condica de prezenţă. 

(2) Personalul didactic semnează în condică scriind titlul lecţiei corespunzător fiecărei clase. 

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic semnează condica la ora începerii şi la terminarea 

programului de lucru. 

(4) Directorul unităţii are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la sfârşitul 

programului de lucru. 

Art. 35 (1) Prezenţa la ore este obligatorie. Durata orei de curs este de 50 de minute, 

orice întârziere sau absenţă se sancţionează prin consemnare în condica de prezenţă şi prin 

diminuarea corespunzătoare a retribuţiei. 

(2) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze directorului 

situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. 

(3) Învoirile se fac pe bază de cerere scrisă adresată directorului şcolii. Fiecare salariat are 

obligaţia de a-şi anunţa absenţa înainte cu o zi sau în dimineaţa zilei respective telefonic, la 

secretariatul şcolii/director/director adjunct, în caz contrar, neprezentarea este considerată 

absenţă şi este sancţionată conform regelmentărilor în vigoare.  

Art. 36 Directorul unităţii răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind 

concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte 

aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

Art. 37 (1) Concediul de odihnă se poate întrerupe, din motive obiective, cu obligaţia 

de a fi reprogramat de îndată ce nu mai există motivele ce au determinat întreruperea. 

(2) Nota de chemare din concediu se face pe baza unui referat de necesitate, întocmit de șeful 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea angajatul, avizat de directorul unităţii. 

Art. 38 (1) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical. 

(2) Certificatul medical trebuie prezentat de angajat până cel mai târziu la data de 5 a lunii 

următoare celei în care angajatul a beneficiat de concediu medical. 

Art. 39 (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege. 

(2) Personalul didactic beneficiază de un număr de 62 de zile lucrătoare de concediu de 

odihnă. 

(3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de concediu de odihnă în funcție de 

vechimea în muncă, astfel:  

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

 - între 5 şi 15 ani vechime – 24 dezile lucrătoare; 
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 - peste 15 ani vechime – 28 dezile lucrătoare.  

(4)  Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă 

interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată desfăşurarea 

activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de10 zile lucrătoare. 

(5) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 

14 aprilie — Vinerea Mare, 

16 -17 aprilie — Paște ortodox 2023 
1 mai — Ziua Muncii 

1 iunie — Ziua Copilului 

4 iunie (duminică) - Rusalii, 5 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii 

15 august — Adormirea Maicii Domnului 

30 noiembrie — Sfântul Andrei 

1 decembrie — Ziua Națională a României 

25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul 

Art. 40 (1) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite 

în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cumurmează: 

- căsătoria salariatului – 5zile lucrătoare; 

- naşterea unui copil – 5zile lucrătoare + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură. 

- căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 

- decesul soţului/soţiei,  copilului, părinţilor, bunicilor,  fraţilor, surorilor salariatului 

sau a altor persoane aflate în întreţinere –5 zile lucrătoare; 

- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei –5 zile lucrătoare; 

- decesul socrilor salariatului – 3 zile lucrătoare; 

- schimbarea domiciliului – 5 zile lucrătoare; 

- donatorii de sânge -1 zi lucrătoare.  

(2) Concediul plătit se acordă la cererea salariatului, de către directorul unităţii. 

Art. 41 Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără 

plată, a căror durată însemnată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; 

aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ. 

Art. 42 În perioada concediilor medicale, a celor de maternitate şi a celor pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului, a concediilor fără plată şi a concediilor pentru formare 

profesională, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa 

salariatului. 

Art. 43 Condiţiile în care se efectuează delegarea atribuţiilor salariaţilor sunt cele 

reglementate de Codul Muncii. 

 

7. Salarizarea 
 

Art. 44 (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza 

Contractului individual de muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, 

precum şi alte adaosuri. 

(2) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 

asigurarea confidenţialităţii. 

Art. 45 (1) Salariul se plăteşte în bani o dată pe lună, la data stabilită în Contractul 

individual de muncă. 

(2) Plata salariului se face direct la banca unde salariatul are contul deschis, fiind emis 

angajatului în fluturaş din care reiese suma emisă. 
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Art. 46 (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi 

condiţiilor prevăzute de lege. 

(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria 

salariatului este scadentă, lichidă şi eligibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 

a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 

b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 

c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 

d) acoperirea altor datorii. 

(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 

 

 

Capitolul VI 
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale 

ale salariaţilor 
 

Art. 47  (1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii unităţii, în scris, petiţii 

individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în 

activitatea desfăşurată. 

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

adresează conducerii unităţii în condiţiile legii şi ale Regulamentului intern. 

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

Art. 48 (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează directorului unității de învățământ şi 

se înregistrează la secretariat. 

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

amănunţită, directorul numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor. 

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

concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării reprezentantului legal al angajatorului. 

(4) Directorul unităţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de 

zile de la data înregistrării cererii sau reclamaţiei. 

(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai 

amănunţită, termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile. 

Art. 49 (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 

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

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

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

priveşte aceeaşi problemă, aceasta se clasează, făcându-se menţiunea că s-a verificat şi i s-a 

dat deja un răspuns petiţionarului. 

Art. 50 (1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la directorul unităţii, cât şi la alte 

persoane cu funcţii de conducere, în scopul rezolvării unor probleme personale. 

(2) Soluţiile şi modul de desfăşurare al problemelor discutate cu ocazia audienţelor se 

comunică şi în scris celor care le-au formulat. 

(3) Salariaţii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună 

înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. 

(4) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

(5) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor Contractelor de 
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muncă individuale şi colective, angajatorul şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai 

întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru problemele rămase în divergenţă se vor 

putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură. 

(6) Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi arbitrajului 

conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(7) Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi şi procedura soluţionării acestora sunt 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Capitolul VII 
Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 
Art. 51 (1) Disciplina  muncii înseamnă respectarea unor reguli de comportare de 

către angajați și sunt în strânsă legătură cu drepturile și obligațiile angajaților.    

(2) Salariaților le este interzis(ă): 

a) fumatul în incinta instituției; 

b)  consumul de băuturi alcoolice; 

c)  limbajul injurios, nepotrivit, calomnios; 

d) comunicarea cu personalul instituției și cu publicul nerespectuos, pe un ton ridicat sau cu 

injurii și calomnii; 

e) încalcarea normelor de igienă personală; 

f) prezentarea la serviciu în ținută indecentă ori neadecvată; 

g) nerespectarea curăţeniei şi igienei la locul de muncă; 

h) folosirea iraţională a timpului de lucru; 

i) prezentarea la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în pericol 

sănătatea altor persoane; 

j) distrugerea bunurilor materiale proprietatea instituției pe care le folosește; 

k) folosirea în interes personal a bunurilor proprietatea instituției deținute exclusiv în 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

 

 

Capitolul VIII 
Abateri disciplinare, sancţiuni aplicabile, reguli referitoare la 

procedura disciplinară 
 

Art. 52 (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor dispune de prerogativă disciplinară, 

având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori 

constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

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

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

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

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 53 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 

salariatul, cu funcţia de personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de 

conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar,  săvârşeşte o abatere 

disciplinară sunt cele stabilite prin Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: 

    a) observaţie scrisă; 

    b) avertisment; 
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    c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 

de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni; 

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

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

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

    f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2)  Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul, 

angajat contractual,  săvârşeşte o abatere disciplinară 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. 

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

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

Art. 54 (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu 

gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

    b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

    c) consecinţele abaterii disciplinare; 

    d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(2) Dreptul angajatului sancţionat de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente este 

garantat. 

Art. 55 ( 1 )  Regulile referitoare la procedura de cercetare disciplinară sunt 

reglementate de art.265 şi art.268 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Răspunderea patrimonială a angajaţilor se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de 

imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de 

conducerea instituţiei, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel: 

Art. 56 Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament Intern atrage după sine 

răspunderea disciplinară. 

 

Capitolul IX 

Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice 

 
Art. 57 Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Ord. 96/2003, art.2 privind 

protecţia maternităţii la locul de muncă. 

a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau 

mame la locurile lor de muncă; 

b) locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu 
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mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea îndeplinării unei activităţi de către 

unul sau mai mulţi executanţi; 

c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice 

de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul 

specialist care să îi atestă această stare; 

d) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de 

către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi 

examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist; 

e) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 

obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durata 

totală de126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 

f) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute de lit.c)-

e), respectiv cele care au născut recent sau alăptează, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor 

şi/sau a fătului ori a copilului lor. 

Art. 58 Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare astfel încât: 

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord. 96/2003) lit. c), e) la 

riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea. 
b) salariatele prevăzute la art. 32 (art.2 Ord. 96/2003) lit. c), e) să nu fie constrânse să 

efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, 

după caz. 

Art.  59 Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de 

graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi, decât cu acordul scris al acesteia şi doar în 

interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă,când starea de graviditate nu este vizibilă. 

 

Capitolul X 

Formarea profesională  

 

 
Art. 60 (1) Formarea profesională a angajaţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor 

se face în baza unui plan de formare profesională, care se elaborează anual şi se supune 

aprobării Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.  

(2) Orice modificare a acestui plan de formare profesională în cursul anului, se supune 

aprobării Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor. 

(3) Angajatorul poate deconta cursuri de formare profesională în limita bugetului aprobat de 

Consiliul de administrație, având prioritate cele care vizează direct creșterea calității actului 

educativ și buna funcționare a unității școlare.  

 

Capitolul XI 

Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 
 

 

Art. 61 (1) Evaluarea performanţelor constă în aprecierea gradului în care angajaţii îşi 

îndeplinesc responsabilităţile de serviciu. 

(2) Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor se va efectua periodic, o dată pe an. 

(3) Evaluarea tuturor salariaţilor se face pe baza fişei de evaluare, validată în Consiliul 

Profesoral şi aprobată în Consiliul de Administraţie, în prima lună a anului şcolar. 

(4) Atribuțiile privind evaluarea profesională a salariaților revine Consiliului de Adminstrație.  

(5) Evaluarea și acordarea calificativului anual se realizează pe baza fișei de evaluare aprobată 
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de către Consiliul de Administratie pentru fiecare sector în parte: personal didactic, personal 

nedidactic și personal auxiliar.  

(6) Fișele de evaluare sunt elaborate pe baza Legii Educației Naționale nr.1/2011 și a OMEN 

3597/18.06.2014 care modifică și complectază OMECTS nr. 6143/2011 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. 

Art. 62 Evaluarea și acordarea calificativelor anule se realizează imediat după 

încheierea anul școlar la 31 august. 

 

Capitolul XII 

Dispoziţii finale 

 
Art. 63 (1) Prezentul Regulament Intern are la bază prevederile legislaţiei în vigoare. 

(2) Regulamentul se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii - Legea nr.53/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 64 Regulamentul Intern se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin semnarea de 

luare la cunoștință și afişarea în sala profesorală și pe site-ul instituției. 

Art. 65 Prezentul Regulament Intern intră în vigoare, în urma validării în Consiliul 

Profesoral şi aprobării în şedinţa Consiliului de Administraţie. 

Art. 66 Regulamentul Intern se revizuieşte periodic, ori de câte ori este necesar. 
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