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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament de ordine interioară al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere
Buzău, numit în continuare LSDVBZ, reglementează raporturile de serviciu şi raporturile de muncă
dintre LSDVBZ, pe de o parte, şi angajaţii cu contract individual de muncă, încheiat pe durată
nedeterminată sau determinată, pe de altă parte. Totodată, prezentul regulament stabileşte
raporturile de colaborare cu elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, cu care LSDV BZ a
încheiat contract de parteneriat educaţional.
Art. 2. Regulamentul de ordine interioară este întocmit în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat cu OMECTS nr. 5573/2011, cu
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, în
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCŞ nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte
prevederi legale, oferind cadrul organizatoric de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de
sex, rasă, naţionalitate, deficienţă, apartenenţă politică sau religioasă etc.
Art. 3. În interiorul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de
activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea şi integritatea fizică
sau psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar sau nedida ctic.
Art. 4. Asigurarea disciplinei în cadrul unităţii şcolare impune respectarea de către întregul
personal (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), de către elevi şi părinţi, potrivit ariei lor de
competenţă, a reglementărilor stabilite în prezentul regulament şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a liceului, a prevederilor actelor normative, a deciziilor emise de conducerea liceului.
CAPITOLUL II
REGULI GENERALE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII ŞI A ÎNLATURARII
ORICAROR FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITAŢII
Art. 5. În cadrul relaţiilor dintre angajaţii liceului, dintre aceştia şi elevi, părinţi, alte persoane fizice
cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care
prin efectele lui defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un
grup de persoane.
Art. 6. Refuzul de a angaja o persoană pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii,
religii, categorii sociale sau categorii defavorizate, ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale, este în totală contradicţie cu politica liceului în domeniul resurselor umane.
Art. 7. Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea
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demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare
îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
Art. 8. Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru eliminarea
discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
Art. 9. Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Legii nr.48/2002 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE ANGAJAŢILOR
Secţiunea 1
Drepturile si obligaţiile angajatorului
Art. 10. Angajatorul are în principal următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii/decizii cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii;
b) să modifice fişa postului, în funcţie de strategia de dezvoltare şi necesităţile liceului, cu
respectarea prevederilor legale;
c) să execute prin împuterniciţii săi controlul asupra respectării programului orar de lucru şi a
modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să aplice sancţiunile disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale;
e) să stabilească atribuţiile şi competenţele serviciului specializat în probleme de prevenirea şi
stingerea incendiilor (PSI) şi sănătatea şi siguranţa muncii (SSM).
Art. 11. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din actul administrativ de numire sau din
contractul individual de muncă, şi din alte dispoziţii legale;
b) să aducă la cunoştinţa angajaţilor sarcinile ce le revin concretizate în fişa postului;
c) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă;
d) să informeze angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă, asupra
elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;
e) să achite contravaloarea examenului clinic şi psihologic obligatoriu periodic al angajaţilor;
f) să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al solicitantului;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, 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 liceului, cu respectarea prevederilor legale, se vor soluţiona în termen de 30 de zile
calendaristice;
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i) să asigure protecţia maternităţii, în conformitate cu dispoziţiile 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 (revizuită) asupra protecţiei
maternităţii din 1952, adoptată la cea de/a 88-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000, ratificată prin Legea nr.452/2002;
Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile generale ale angajaţilor
Art. 12. Angajatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu legal de odihnă, la zile libere plătite pentru evenimente familiale
deosebite, precum şi la zile libere de sărbători legale, conform prevederilor legale în vigoare;
d) dreptul de a beneficia la cerere de concediu fără plată, pe o perioadă până la un an,
conform prevederilor legale în vigoare;
e) dreptul la învoire din timpul programului de lucru, pentru rezolvarea de probleme personale
de forţă majoră, pe bază de cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ;
f) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
g) dreptul la protecţie în caz de concediere;
h) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) dreptul de a fi informat, consultat şi cooptat, direct sau prin reprezentanţii săi legal aleşi, în
stabilirea deciziilor importante pentru activităţile liceului;
j) dreptul la formare profesională;
k) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
l) dreptul la stabilitate în muncă, raportul de muncă;
m) dreptul la grevă.
Art. 13. Angajatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii, normele de sănătate şi securitate în muncă, de
prevenire a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitate;
f) obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfuncţionalităţi şi
propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora.
Secţiunea a 3-a
Drepturi si obligaţii specifice personalului didactic
Art. 14. (1) Personalul didactic din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău are
următoarele îndatoriri specifice procesului de instruire şi educare a elevilor:
5
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a) să preia la inceputul anului scolar (1 septembrie) de la administratorul şcolii, pe bază de
proces-verbal, sala de clasă/laboratorul (inclusiv inventarul acesteia) în care îşi va desfăşura
activitatea didactică; la finalul anului şcolar să predea clasa în bună stare administratorului
şcolii;
b) să realizeze proiectarea didactică la disciplina pe care o predă în acord cu programa şcolară şi
să o înainteze spre avizare responsabilului de comisie metodică şi directorului;
c) să contribuie la elaborarea tematicii şedintelor lunare ale comisiei metodice şi la realizarea
eşalonării calendaristice a activităţilor;
d) să participe la consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, la cercurile pedagogice şi la orice
activitate metodică desfăşurată în cadrul comisiilor metodice;
e) să participe la toate consiliile profesorale, absentarea nemotivată atrăgând sancţionarea
disciplinară a cadrului didactic;
f) să completeze şi să actualizeze permanent dosarul personal şi de formare continuă;
g) să respecte codul de etică profesională şi prevederile legale conform cărora este interzisă
aplicarea de pedepse corporale elevilor, agresarea fizică şi verbală a acestora, a colegilor sau
altor angajaţi ai liceului;
h) să participe anual la examenul clinic şi psihologic;
i) să respecte programul şcolar şi orarul stabilit la începutul anului şcolar;
j) să cunoască legislaţia internă si internaţională privind drepturile copilului;
k) să învoiască elevii din timpul programului şcolar, numai în situaţii excepţionale, cu acordul
scris al părintelui şi acordul dirigiteluui/profesorului de serviciu pe şcoală;
l) să înştiinţeze dirigintele şi direcţiunea despre situaţiile frecvente de absenteism şi să
consemneze zilnic absenţele în catalog;
m) să realizeze instrumente de evaluare iniţială/predictivă pe care să le aplice pentru a identifica
punctul de plecare în demersul didactic pentru fiecare elev, raportat la nevoile şi
particularităţile sale individuale;
n) să utilizeze metode şi mijloace de predare-învăţare-evaluare cât mai variate şi adecvate
stilurilor de învăţare ale elevilor;
o) să propună şi să întreprindă măsuri de remediere şcolară pentru elevii identificaţi cu lacune;
p) să evalueze periodic şi semestrial, în condiţii cât mai apropiate celor de la
examenele/evaluările naţionale;
q) să discute cu elevii rezultatele evaluărilor scrise, ale tezelor semestriale şi să consemneze
notele în catalog cu cel putin 2 săptămâni înainte de finalul semestrului; să ofere la cererea
părinţilor explicaţii referitoare la notarea tezei;
r) să examineze cel puţin o dată în ultimele două săptămâni ale semestrului elevii aflaţi în
situaţii de corigenţă, iar în cazul neprezentării acestora să consemneze absenţele în catalog;
s) să încheie corect şi la timp situaţia şcolară a elevilor la disciplina predată;
t) să încheie situaţia şcolară a elevilor declaraţi amânaţi pe baza evaluărilor susţinute într-o
perioadă stabilită de consiliul de administraţie, înaintea sesiunii de corigenţe;
u) să desfăşoare examenele de corigenţă numai în perioada stabilită de ministerul educaţiei;
v) să prezinte mai multe variante de subiecte la examenele de corigenţe, amânări şi diferenţe,
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w) să prelucreze cu elevii si părinţii prevederile legate de organizarea si desfăşurarea
examenelor naţionale pentru clasele terminale;
x) să efectueze ore de pregătire suplimentară, conform graficului stabilit şi aprobat de
conducerea liceului, în vederea unei bune şi eficiente desfăşurări a examenelor naţionale;
y) profesorii de educaţie fizică să ţină anual evidenţa elevilor scutiţi medical şi să consemneze în
catalog acest lucru; să atribuie sarcini organizatorice, în timpul orei de educaţie fizică, elevilor
scutiţi medical, cum ar fi: arbitraj, cronometrare, ţinerea scorului ş.a.
z) să cunoască atribuţiile din fişa postului, criteriile şi indicatorii de evaluare a activităţii, să
prezinte şefului de comisie metodică şi consiliului de administraţie fişa de autoevaluare
însoţită de raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate pe parcursul unui an şcolar;
aa) să conteste rezultatul evaluării şi calificativul acordat, dacă consideră că aprecierea activităţii
sale nu a fost corectă;
bb) să nu desfăşoare în incinta şcolii, niciun fel de activitate de organizare şi propagandă politică
şi de prozelitism religios sau ocult, precum şi activităţi care încalcă normele generale de
moralitate.
(2) Cadrele didactice cu funcţie de diriginte au şi următoarele îndatoriri:
a) să organizeze şi să coordoneze activitatea colectivului de elevi;
b) să încheie contractul de parteneriat educaţional cu elevii şi părinţii/tutorii/reprezentanţii
legali ai acestora la înscrierea elevilor în unitatea de învăţământ;
c) să monitorizeze situaţia la învăţătură şi frecvenţa la ore a elevilor;
d) să prelucreze cu elevii şi părinţii acestora legislaţia în vigoare, drepturile şi îndatoririle
prevăzute de regulamentele şi procedurile interne ale liceului;
e) să vegheze la respectarea drepturilor elevilor, să-i consilieze şi să-i sprijine în situaţiile de
transfer, finalizarea învăţământului obligatoriu şi accederea în ciclul superior al liceului,
prevenirea abaterilor disciplinare;
f) să apeleze la toţi factorii de decizie din şcoală şi din afara şcolii, precum şi la
părinţii/tutorii/reprezentanţii legali pentru a asigura frecventarea şcolii de către elev;
g) să completeze corect şi la timp catalogul clasei şi să monitorizeze modul de completare a
catalogului de către profesorii care predau la clasa respectivă;
h) să completeze fişa psihopedagogică
pentru elevii
clasei, la solicitarea
familiei/reprezentanţilor legali;
i) să ţină evidenţa certificatelor de orientare şcolară, a certificatelor de handicap pentru elevii
clasei, în vederea actualizării la timp a acestora;
j) să îndrume şi să asiste la constituirea consiliului elevilor clasei;
k) să înainteze directorului carnetele de elev pentru a fi vizate anual şi să le distribuie elevilor
sub semnatură în primele două săptămâni ale anului şcolar; să completeze la timp
notele/calificativele şi mediile semestriale/anuale în carnetele de elev;
l) să ia toate măsurile necesare recuperării în totalitate şi în bună stare, la sfârşitul anului
şcolar, a manualelor şcolare, a cărţilor aflate în dotarea bibliotecii liceului, precum şi a
materialului didactic utilizat de elevi (aparate de scris braille, aparate de matematică, truse
de geometrie ş.a);
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m) să ia măsuri privind recuperarea prejudiciului material produs de elevi;
n) să coopereze cu psihologul şcolar şi consilierul educativ, responsabil al comisiei diriginţilor,
pentru proiectarea, organizarea si desfăşurarea unor activităţi educative şcolare
/extraşcolare, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională adecvate vârstei şi
preocupărilor elevilor deficienţi de vedere;
o) să colaboreze cu pedagogii şcolari cu privire la desfăşurarea activităţilor de timp liber cu
elevii clasei;
p) să menţină legătura cu familia/tutorii/reprezentanţii legali ai elevilor;
q) să stabilească o oră pe săptămână destinată consilierii părinţilor, oră care va fi consemnată în
condica de prezenţă, după un program avizat de directorul liceului odată cu orarul şcolar;
r) să organizeze şedinţe cu părinţii cel puţin de două ori pe semestru şi să invite la şedintele cu
părinţii profesorii clasei;
s) să acorde elevilor învoiri pe bază de cerere a părinţilor, respectiv bilet de voie, conform
procedurii operaţionale elaborate la nivelul instituţiei de învăţământ;
t) să motiveze absenţele elevilor numai pe baza scutirilor eliberate de medicul de familie şi
avizate de cabinetul medical al şcolii sau pe baza cererilor părinţilor; motivarea are loc în ziua
prezentării actelor respective, care ulterior vor fi păstrate într-un dosar până la sfârşitul
anului şcolar în curs;
u) să convoace consiliul profesoral al clasei, în vederea discutării situaţiei la învăţătură şi
disciplină a elevilor, cel puţin o dată pe semestru;
v) să aplice gradual sancţionarea elevilor;
w) să prezinte consiliului profesoral motivele pentru care consiliul clasei cere scăderea notei la
purtare sub 7;
x) să răspundă de corectitudinea raportărilor semestriale şi anuale;
y) să completeze în catalogul clasei rezultatele examenelor de corigenţă, diferenţă etc.
z) să elaboreze pentru fiecare elev în parte o apreciere/caracterizare pe care o prezintă
părintelui/tutorelui/ reprezentantului legal, la cerere;
aa) să efectueze instructajul elevilor referitor la regulile de protecţia muncii şi regulile PSI, la
începutul fiecarui semestru al anului şcolar.
(3) Profesorii de serviciu pe şcoală au următoarele îndatoriri:
a) să se prezinte la şcoală înainte ora începerii cursurilor şi să rămână în şcoală pe toată
perioada efectuării serviciului (745 -1330, respectiv 1330-1900), în zilele lucrătoare;
b) să verifice existenţa tuturor cataloagelor şi a condicii de prezenţă la începutul serviciului;
profesorii de serviciu au obligaţia de a strânge cataloagele la terminarea orelor de curs (ora
1400) şi de a le înmâna compartimentului secretariat care va asigura securitatea acestora;
c) să acţioneze semnalul sonor pentru intrarea la oră, respectiv pentru pauză şi să se asigure că
acestea se realizează conform orarului;
d) să monitorizeze desfăşurarea activităţii şi respectarea întocmai a programului şcolar de către
elevi;
e) să supravegheze elevii, împreună cu pedagogii şcolari, în perioada pauzelor, pe durata
programului de masă şi odihnă;
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f)

să acorde elevilor învoiri pe baza biletului de voie, numai în situaţii bine motivate, cu acordul
dirigintelui/profesorului de la clasă, în baza acordului scris al părintelui, exprimat în
contractul educaţional cu familia; biletul de voie, contrasemnat de pedagogul ofiţer de
serviciu, va fi înregistrat în registrul aflat la punctul de acces în instituţie, cu precizarea clară a
perioadei de învoire;
g) să consemneze în dosarul de procese-verbale ale serviciului pe şcoală situaţiile/evenimentele
deosebite petrecute pe parcursul desfăşurării serviciului şi să anunţe, în cel mai scurt timp,
conducerea unităţii de învăţământ, dacă este cazul;
h) să predea serviciul pe şcoală, profesorilor de serviciu din programul de după-amiază;
i) să se asigure că la terminarea programului şcolar, la ora 1900, toţi elevii au părăsit incinta
şcolii;
j) să verifice prin profesorii responsabili de pavilion şi personalul de îngrijire dacă au fost luate
toate măsurile de siguranţă şi securitate (închiderea geamurilor, încuierea uşilor,
întreruperea consumatorilor electrici, conectarea sistemului de alarmare ş.a.)
Secţiunea a 4-a
Drepturi si obligaţii specifice ale personalului didactic auxiliar
Art. 15. Personalul didactic auxiliar din LSDVBZ este format din: compartimentul secretariat,
compartimentul financiar-contabil, compartimentul administrativ, bibliotecar, laborant informatică,
pedagogi şcolari. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului,
elaborată conform prevederilor legale în vigoare.
(1) Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare,
inclusiv de hotărârile comisiei paritare din unitate.
(2) Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:
a) să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment, să respecte atribuţiile, sarcinile,
competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar, cuprinse în fişa postului;
b) să participe la şedinţele consiliului profesoral la care se discută probleme legate de
compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi de către
director;
c) să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii,
personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;
d) să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes
major pentru instituţie;
e) să participe la cursurile de formare organizate de conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar,
de Casa Corpului Didactic sau alte instituţii acreditate în conformitate cu specializarea şi
compartimentul în care activează;
f) să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau
personalul instituţiei.
g) să semneze zilnic condica de prezenţă;
h) să anunţe conducerea şcolii când nu se pot prezenta la serviciu din motive întemeiate, pentru
a putea fi asigurată continuitatea activităţii.
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CAPITOLUL IV
DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ELEVILOR SI
PARINŢILOR/ REPREZENTANŢILOR LEGALI
Secţiunea 1
Drepturile si obligaţiile elevilor
Art. 16. Elevii beneficiază de toate drepturile legale prevăzute de Legea de 272/2004 privind
protecţia si promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul
elevului aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 şi alte prevederi legale în vigoare. Nicio activitate
organizată de/sau în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevului.
a) Elevii au dreptul de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare în mod constant,
accesibil, la un nivel ştiinţific şi metodic corespunzător cerinţelor impuse de curriculumul parcurs
prin forma de şcolarizare.
b) Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit, inclusiv manuale gratuite, pentru învăţământul
obligatoriu.
c) Elevii au dreptul de a avea acces gratuit la întreaga bază materială a şcolii.
d) Pe parcursul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită;
e) Elevii interni beneficiază de cazare gratuită în internatul şcolar.
f) Elevii externi, cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află şcoala, au dreptul la
decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, conform prevederilor legale;
g) Toţi elevii şcolarizaţi în instituţie beneficiază de drepturi sociale constând în alocaţia zilnică de
hrană, cazarmanent, rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Aceste drepturi se acordă
elevilor aflaţi în regim intern în internatul şcolar şi se plătesc elevilor aflaţi în regim extern până
la sfârşitul anului şcolar, conform prevederilor legale în vigoare.
h) Elevii aflaţi în regim extern au dreptul, la cererea părinţilor/reprezentanţilor legali şi sub
semnătura zilnică a acestora, să servească masa de prânz la cantina şcolii, cu condiţia reţinerii
sumei echivalente din totalul alocaţiei zilnice de hrană acordate pe baza prezenţei zilnice, fie prin
achitarea sumei echivalente, după caz;
i) Preşcolarii şi elevii ciclului primar beneficiază de programul „Cornul şi laptele", iar elevii ciclului
primar şi gimnazial, de programul „Fructe";
j) Elevii cu situaţie materială precară, având venitul mediu brut pe membru de familie mai mic de
150 lei, au dreptul la rechizite, respectiv programul „Bani de liceu";
k) Elevilor din învăţământul preuniversitar le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în
cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi
funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
l) Exercitarea dreptului la reuniune conform art. 15 alin.(2) din Convenţia cu privire la drepturile
copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, ordinii publice, pentru a
proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. Drepturile la reuniune
se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ numai
cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă. Aprobarea pentru desfăşurare a
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acţiunilor va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi
a bunurilor de către organizatori. În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în
unitatea de învăţământ contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ
poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
m) În unităţile de învăţământ de stat este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi
difuza reviste / publicaţii şcolare proprii;
n) Elevii de liceu au dreptul de a se organiza în Consiliul elevilor format din liderii elevilor din
fiecare clasă; Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu avizat de
conducerea şcolii; preşedintele Consiliul elevilor pe şcoală este desemnat reprezentant în
Consiliul de Administraţie al şcolii;
o) Elevii pot consuma produse alimentare şi băuturi răcoritoare de la automatul existent în incinta
liceului.
Art. 17. Îndatoriri ale elevilor:
a) să frecventeze cu regularitate toate activităţile prevăzute în orarul şcolii;
b) să nu întârzie la orele de curs;
c) să respecte cerinţele instructiv-educative ale fiecărui cadru didactic;
d) să păstreze în bună stare dotările şcolii şi igiena în spaţiile şcolare;
e) să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor,
precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară;
f) să utilizeze cu grijă toate bunurile pe care şcoala le pune la dispoziţie, manualele şcolare,
dispozitivele de scris şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar;
g) să plătească contravaloarea eventualelor prejudicii materiale provocate şcolii, în urma
constatării culpei individuale;
h) să solicite bilet de voie pentru a ieşi din incinta liceului numai, cu acordul profesorului de
serviciu, a cadrului didactic de la clasă şi/sau a pedagogului ofiţer de serviciu, după caz, în
baza acordului exprimat în scris al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal prin contractul
educaţional;
i) în cazul absenţei de la şcoală, să prezinte scutire medicală vizată şi de medicul unităţii
şcolare;
j) să aibă o atitudine cuviincioasă faţă întreg personalul şcolii şi faţă de colegi;
k) să aibă un comportament şi limbaj civilizat, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia, cu ocazia
desfăşurării activităţilor extraşcolare (pe stradă, în mijloacele de transport, săli de spectacol,
muzee ş.a.);
l) să se prezinte la cabinetul medical ori de câte ori când revin din familie, astfel încât în cazul
diagnosticării unor afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a
personalului din unitate;
m) să participe la adunările generale cu elevii cel puţin o dată pe semestru şi de câte ori sunt
convocaţi;
n) să cunoască şi să respecte, în funcţie de nivelul de înţelegere şi particularităţile de vârstă şi
individuale, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere
a incendiilor a incendiilor, normele de protecţie a mediului, participând la toate exerciţiile şi
activităţile desfăşurate în şcoală cu această tematică.
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Art. 18. Este interzis elevilor:
a) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
b) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă
de personalul unităţii de învăţământ; niciunui elev nu îi este permis a face din naţionalitatea,
religia, starea socială sau familială a unui coleg, obiect de jignire şi insultă.
c) să deterioreze sau să sustragă bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
d) să distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.
e) să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs; acestea vor fi păstrate în locuri special
amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ;
f) să iasă din incinta liceului în timpul programului şcolar şi al pauzelor aferente fără bilet de
voie, fără acordul dirigintelui/cadrului didactic de la clasă/al profesorului de serviciu pe
şcoală şi/sau a pedagogului şcolar, fără acordul scris al părintelui, tutorelui, reprezentantului
legal, după caz;
g) să pătrundă în incinta liceului în afara programului şcolar (în zilele de şcoală, după ora 19 00 şi
în zilele de sâmbătă şi duminică); excepţie fac situaţiile în care elevii merg la cabinetul
medical pentru tratament sau rămân în infirmerie pe perioada cât sunt bolnavi;
h) să deţină şi să consume atât în perimetrul şcolii, cât şi în afara acesteia, droguri, băuturi
alcoolice, energizante, ţigări, seminţe;
i) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
j) să introducă în perimetrul şcolii orice fel de arme sau alte instrumente contondente precum
petarde, pocnitori, cuţite, bricege ş.a.
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
şcolii.
Art. 19. Sancţiuni şi recompense ale elevilor:
(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv pe cele ale
prezentului regulament şi al ROF LSDVBZ, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor.
(2) Sancţiunile care se pot aplica direct de către diriginte sunt următoarele:
a) observaţia
b) avertismentul
Sancţiunile care se pot aplica de către diriginte, cu aprobarea Consiliului profesoral sunt
următoarele:
c) mustrare scrisă;
d) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatricularea.
(3) Sancţiunile de la punctele c)-f):
• se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi
prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a
fost aplicată ;
• sunt redactate de către diriginte, semnate de acesta şi de către director, sunt înregistrate în
registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ;
• sunt transmise în scris, spre informare părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal,
de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire;
• se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în
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registrul de intrări-ieşiri al LSDVBZ;
• sunt însoţite de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învăţământul primar.
(4) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancţiunile
menţionate la punctele c) - f) se poate anula dacă elevul sancţionat dovedeşte un comportament
ireproşabil, până la încheierea semestrului/anului şcolar. Anularea măsurii privind scăderea notei la
purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.
(5) Abaterile disciplinare şi sancţiunile corespunzătoare sunt:
Abaterea disciplinară

1.Absenţe nemotivate

2.Întârzierea la oră

Sancţiunea pentru
abatere
repetată
Scăderea
notei
la Preavizul de
purtare cu un 1 punct exmatriculare5 - 20
pentru 10 absenţe de absenţe
nemotivate la ciclul nemotivate sau 15%
primar, gimnazial şi din totalul orelor de
liceal sau la 10% la o singură
absenţe
nejustificate disciplină, cumulate
din numărul de ore pe pe un an şcolar. Se
semestru
la
o scad 2-3 puncte în
disciplină
(adică
2 funcţie de numărul
absenţe la o disciplină absenţelor
cu
o
oră
pe
săptămână).
Sancţiunea pentru
prima abatere

Absenţele elevilor care
pleacă de la şcoală în
timpul programului, sunt
considerate în mod
automat nemotivate,
dacă elevul înainte de
plecare n-a obţinut
acordul dirigintelui, a
directorului sau a
profesorului de la ora.
Nu se admit cererile
ulterioare de
motivare!

Exmatriculare6
pentru un număr de
cel puţin 40 de
absenţe nejustificate
din totalul orelor de
studiu sau cel
puţin 30% din
totalul orelor la
o singură disciplină de
studiu, cumulate pe
un an şcolar.
observaţie individuală1 • absenţă nemotivată

3.Mâzgălirea bunurilor • observaţie
individuală1
şcolii
• curăţarea, repararea
daunelor
4.Violenţa între elevi
• observaţia
individuală1,
• avertisment2 de
scădere a notei la
purtare
• scăderea notei la
purtare în funcţie de
gravitatea faptei
13

Observaţii

• scăderea notei la
purtare cu
1 punct.

Se respectă PO 020 DID

• scăderea notei la •consiliere
purtare cu în funcţie psihopedagogică în
de gravitatea faptei. orice abatere care
presupune
violenţă
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Abaterea disciplinară

Sancţiunea pentru
prima abatere

Sancţiunea pentru
Observaţii
abatere
repetată
• scăderea notei la
• în cazuri grave se
purtare cu 1 punct aplica prevederile legii
nr 349/2002.
„Fumatul în spaţii
publice închise, se
sanctionează cu
amendă
contraventională9.

5. Fumatul în timpul
programului şcolar

• observaţie
individuală1

6. Ţinută indecentă în
şcoală

Trimiterea elevului să- • mustrare
individuală3^
şi schimbe ţinuta în
pauză

7. Circularea cu
bicicletele, mopedele,
role în timpul
programului şcolar, în
curtea şcolii.

• observaţie
individuală1;
• în cazul producerii
unui accident se
scad puncte la
purtare în funcţie de
gravitatea faptei
amendă
8. Practicarea jocurilor • observaţie
individuală1
contravenţională7 de
de noroc în şcoală
la 500 la 1500 RON
în condiţiile legii nr.
61 din 27/09/1991
9. Introducerea şi
folosirea
spray-urilor
paralizante,
folosirea laserelor,
a pagerelor şi în
timpul programului
scolar

• confiscarea
obiectelor şi
anunţarea
fa m i l i e i

10. Introducerea şi
• confiscarea
folosirea
obiectelor pe
telefoanelor în timpul
timpul orei
orelor de curs
11. Înregistrarea orei •cuconfiscarea
telefonul mobil (sau cu aparaturii
alte mijloace audioanunţarea familiei
vizuale) şi difuzarea ei • scăderea notei la
fără acordul
purtare
profesorului
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• scăderea notei la
şi purtare
• Preaviz de
exmatriculare5

Distrugerea înregistrării
Difuzarea materialului
înregistrat pe internet
sau în alte medii
constituie circumstanţe
agravante
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Abaterea disciplinară

12. Postarea fără
acordul direcţiunii în
spaţiul şcolii de afişe,
înscrisuri, cu conţinut
denigrator care
afectează imaginea
şcolii sau a unui cadru
didactic
13. Organizarea şi
participarea la
acţiuni de protest
care afectează
desfăşurarea
activităţii de
învăţământ sau
care afectează
frecvenţa la
cursuri a elevilor,
precum şi blocarea
căilor de acces în
spaţiile de
învăţământ

Sancţiunea pentru
abatere
repetată
• scăderea notei la
• Preaviz de
purtare cu în funcţie exmatriculare5
de gravitatea faptei
Sancţiunea pentru
prima abatere

• scăderea notei la
purtare cu 1-2
puncte

Observaţii

• consiliere psihologică

• scăderea notei la
purtare

Orice
act
falsificat
de elev (cerere, etc)
cu
excepţia
documentelor
şcolare
se sancţionează la fel.

14. Falsificarea notelor • se scade 1 punct la
în carnetul de elev
purtare şi se
consemnează notele
iniţiale;

• scăderea notei la
purtare cu 2
puncte

15. Falsificarea
motivărilor

• scăderea a 2 puncte
la purtare şi anularea
motivării

• scăderea notei
• consiliere
la purtare şi anularea
psihologică
motivării

16. Falsificare şi
trecerea
notelor în catalog,
distrugerea
documentelor
şcolare

• scăderea a notei
la purtare

17. Distrugerea
intenţionată a
bunurilor şcolii

• imputarea
stricăciunilor
• 1 punct scăzut la
purtare

• exmatriculare6 cu • consiliere
psihologică
drept de
reînscriere şi nota 2 • mutarea
disciplinară5 la altă
la purtare (cl. XIşcoală
XII);
(învăţământul
• pentru
obligatoriu)
învăţământul
obligatoriu
• plata daunelor şi
Se respectă PO 020 DID
scăderea notei la • consiliere psihologică
purtare cu 2 -3
puncte
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Abaterea disciplinară

Sancţiunea pentru
prima abatere

Sancţiunea pentru
Observaţii
abatere
repetată
18. Furturile de la
• şcoala nu îşi
• recuperarea daunelor • recuperarea
colegi sau din
daunelor
asumă răspunderea
• scăderea notei la
patrimoniul şcolii
pentru dispariţia
•
scăderea
notei
la
purtare, în funcţie de
bunurilor sau a
purtare, în funcţie
gravitate
banilor
de gravitate;
elevilor
• consiliere psihologică
• în funcţie de gravitate,
se anunţă Poliţia
19. Introducerea şi
În caz de bravare - În cazul ameninţărilor • amendă
folosirea de arme albe mustrare scrisă şi 1 sau a folosirii armei
contravenţională8
sau de foc, muniţie
punct
scăzut
la • scăderea notei la
1000 lei la 3000 lei în
(cuţite, sau arme
purtare
purtare
condiţiile legii nr. 61
confecţionate anume În cazul ameninţărilor • exmatricularea6/
din 27/09/1991
pentru tăiere,
mutarea
sau a folosirii armei:
(pentru arme
împungere sau lovire
disciplinară4 în
• scăderea a notei la
ascuţite si cu aer
pistoale, arme ce aer
cazuri extrem de
purtare;
comprimat)
condiţionat topoare,
grave
•
anuntarea
Poliţiei
• introducerea armelor
bâte, grenade,
• anunţarea Poliţiei
dacă
e
cazul.
explozibil, petarde)
cu aer comprimat se
pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 5
ani pentru elevii
peste 16 ani
• consiliere psihologică
20. Frecventarea
barurilor în
timpul programului
şcolar

• observaţie
individuală1 şi
consemnarea
absenţelor ca
nemotivate
• scăderea notei la
purtare;

21.Prezentarea la oră
sub influenţa
băuturilor alcoolice

• scăderea notei la
purtare

• amendă
• scăderea notei la
contravenţională8 de
purtare
la 100 lei la 500 lei, în
• amendă
condiţiile legii nr. 61
9
contravenţională
din 27/09/1991

• consiliere psihologică
• exmatricularea6
• scaderea notei la
fără drept de
purtare
reînscriere pentru
• anunţarea
trafic de droguri
autorităţilor
• scăderea notei la
• exmatriculare6 cu • consiliere psihologică
23. Jignirea cadrelor
purtare
drept de reînscriere
didactice, a
şi scăderea notei la
•
amendă
personalului
7
purtare;/mutarea
contravenţională
administrativ si de
disciplinară4 la altă
de la 1000 lei la
serviciu (săvârşirea în
şcoală
3000
public de fapte, acte
lei în condiţiile legii
sau gesturi, obscene,
nr. 61 din
proferarea de injurii,
27/09/1991 pentru
expresii jignitoare sau
fapte foarte grave
vulgare, ameninţări cu
acte de violenţă
22. Consumul şi traficul
de droguri
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Abaterea disciplinară

Sancţiunea pentru
prima abatere

Sancţiunea pentru
Observaţii
abatere
repetată
• scăderea notei la
purtare cu 1 punct

24. Deranjarea orei de
curs

• observaţia
individuală1

25. Implicarea în
prostituţie

• scăderea notei la
purtare

• exmatriculare6 cu • consiliere psihologică
drept de reînscriere
şi scăderea notei la
purtare

26. Introducerea,
difuzarea,
comercializarea de
materiale
pornografice

• scăderea notei la
purtare cu 1 -2
puncte

• scăderea notei la
purtare sau
exmatriculare6 în
funcţie de
gravitatea faptei
• anunţarea Poliţiei

• consiliere psihologică

27. Lansarea de
anunţuri false cu
privire la amplasarea
unor materiale
explozive în incinta şi
perimetrul scolii.

• scăderea notei la
purtare

• scăderea notei la
purtare
• preaviz de
exmatriculare5

• consiliere psihologică

28. Accidentarea unor • scăderea notei la
• scăderea notei la
purtare în funcţie de
persoane prin
purtare în
gravitatea faptei
aruncarea unor obiecte
funcţie de
pe fereastră
gravitatea
situaţiei
1Observaţia

constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a
normelor de comportament acceptate si consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un
comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îsi
schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă
Avertismentul în faţa clasei si/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în
atenţionarea elevului si sfătuirea acestuia să se poarte în asa fel încât să dea dovadă că înţeles fapta
comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îsi schimbă comportamentul, i se va aplica o
sancţiune mai severă.
2

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea
sancţiunii.
Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
a) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei si într-un
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost
aplicată.
b) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
3
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primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta si de către director, este înregistrată în
registrul de intrări-iesiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis
prin postă, cu confirmare de primire.
c) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost
înregistrată în registrul de intrări-iesiri al unităţii.
d) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învăţământul primar.
Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă
de către consiliul profesoral si se aplică prin înmânarea, în scris si sub semnătură, a sancţiunii, de
către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani.
a) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei si în registrul matricol.
b) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul scolar respectiv.
c) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.
4

Preavizul de exmatriculare se întocmeste de către profesorul diriginte, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singură disciplină, cumulate pe un an scolar, se semnează de către acesta si de director si se
înmânează si sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani.
a) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.
b) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor si în catalogul clasei si se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar.
c) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ.
5

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din LSDVBZ până la sfârsitul anului scolar. Se aplică
elevilor de clasa a Xl-a si a XII-a si celor de la nivelul postliceal.
a) Exmatricularea poate fi:
- exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în LSDVBZ si în acelasi an de
studiu;
- exmatriculare fără drept de reînscriere LSDVBZ;
- exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o
perioadă de 3-5 ani. Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei si cercetării
stiinţifice, prin care se stabileste si durata pentru care se aplică această sancţiune. În
acest sens, directorul LSDVBZ transmite MECS propunerea motivată a consiliului
profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe
din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârsite de elevul propus spre
sancţionare.
Sancţiunea se comunică, de către MECS, în scris si sub semnătură, părintelui, tutorelui
6
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b)
c)

d)
e)
f)

sau susţinătorului legal si elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Se consemnează în
registrul de procese verbale al consiliului clasei, în catalog si în registrul matricol.
Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.
Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea
constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior,
a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor si în registrul matricol.
Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de învăţământ, în scris si sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ.

se constată de către ofiţerii sau subofiţerii de poliţie. În cazul contravenţiilor
pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, o dată cu constatarea
aplică şi sancţiunea. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a
aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea
acestuia. Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează
de judecătorie. Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări,
stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei
involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta
săvârşită Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor, dacă sunt
ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu
sunt restituite persoanei vătămate.
7

Contravenţiile

Contestarea sancţiunilor,

cu excepţia exmatriculării din toate unităţile de învăţământ, se adresează,
de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, în scris, consiliului de administraţie al
LSDVBZ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate
unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la ministerul educaţiei, în termen de 5 zile
calendaristice de la comunicarea sancţiunii.
Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de
soluţionare a contestaţiei este definitivă si poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă.
(6) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele
recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor cu menţiunea faptelor pentru care
elevul este evidenţiat;
d) premii, diplome, medalii.
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Secţiunea a 2-a
Drepturi şi obligaţii ale părinţilor/reprezentanţilor legali
Art. 20. (1) Părinţii sau tutorii legali ai elevilor şcolarizaţi în LSDVBZ au dreptul şi obligaţia de a
colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale, prin încheierea
contractului educaţional la începutul scolarizării elevului în unitatea de învăţământ;
(2) Părinţii, tutorii legali sau reprezentanţii legali ai elevilor au dreptul de a fi informaţi cu privire la
orice aspecte referitoare la copil (evoluţia situaţiei scolare, situaţia frecvenţei si a disciplinei, reguli si
măsuri adoptate de unitatea de învăţământ).
(3) Părinţii, tutorii legali sau reprezentanţii legali ai elevilor au dreptul de a se constitui în:
■ Comitetul de părinţi al fiecărei clase compus din 1 preşedinte şi 2 membri şi care
reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în consiliul clasei sau consiliul profesoral;
■ Comitetul reprezentativ al părinţilor compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai
fiecărei clase şi care îşi desemnează reprezentanţii săi în consiliul de administraţie al liceului, în alte
comisii care funcţionează în cadrul instituţiei de învăţământ.
(4)
Părinţii, tutorii legali sau reprezentanţii legali au obligaţia:
a) să asigure frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri
pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
b) să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în
unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă
pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din
colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului, a principiilor, valorilor şi
normelor de conduită susţinute de şcoală;
d) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia,
desfăşurată în afara şcolii, dar care ar putea aduce prejudicii imaginii scolii;
e) să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de
beneficiarul primar al educaţiei;
f) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, în situaţia elevilor externi,
precum si prezenţa zilnică la programul de terapii specifice;
g) să informeze şcoala de îndată ce apar situaţii care impun absentarea elevului de la cursuri,
prin solicitare scrisă sau cel puţin telefonic si să prezinte documente doveditoare în acest
sens;
h) să asigure prezenţa elevului/copilului din prima zi a începerii cursurilor scolare şi plecarea la
domiciliu a acestuia în timpul vacanţelor legale, în cazul copiilor interni;
i) să respecte prevederile regulamentului liceului cu privire la accesul în instituţie, cunoscând
faptul că programul este prelungit (800 - 1900), cu o pauză de prânz si odihnă pentru elevi
între orele 1400 - 1500;
j) să-si exprime acordul/dezacordul (consemnând în anexa 1 la prezentul contract) cu privire
la părăsirea incintei şcolii de către copil în pauzele programului şcolar (în oraş), aceasta
făcându-se numai în situaţii exepţionale, pe baza biletului de voie, cu acordul dirigintelui şi
al profesorului care efectuează serviciul pe şcoală, respectiv al pedagogului ofiţer de
serviciu;
20
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k) să ia la cunostinţă faptul că este permisă părăsirea incintei scolii de către elevi în timpul
programului scolar numai în cazul activităţilor extrascolare, aprobate de conducerea liceului
si/sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, fiind sub permanenta sup raveghere a cadrelor
didactice însoţitoare;
l) să-şi exprime acordul/dezacordul (consemnând în anexa 2 la prezentul contract) cu privire
la deplasarea copilului în afara unităţii şcolare pentru participarea la evenimente/ activităţi
extraşcolare, ori de câte ori este necesar;
m) să comunice dirigintelui/învăţătorului încă de la începutul anului şcolar dacă
aprobă/dezaprobă postarea pe siturile educaţionale/mass-media a fotografiilor/filmărilor
realizate cu prilejul evenimentelor/activităţilor şcolare, în care copilul este implicat;
n) să îsi exprime în scris opţiunea motivată referitoare la dreptul anumitor persoane de a vizita
copilul la scoală (anexa 3 la contractul educaţional);
o) să întreprindă toate demersurile necesare pentru acordarea drepturilor de care elevul
beneficiază conform legislaţiei în vigoare si să ia la cunostinţă condiţiile de respectat pentru
acordarea acestora de către scoală;
p) să actualizeze în timp util dosarul copilului aflat la secretariatul şcolii, prezentând în fiecare
an certificatul de încadrare în grad de handicap, dovezile medicale ale diagnosticului
oftalmologic si după caz, certificatul de orientare/reorientare şcolară pe ciclu de învăţământ
sau an scolar;
q) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare sau sociale a elevului;
r) să ia măsuri cu privire la remedierea conduitei sau situaţiei şcolare a elevului, la solicitarea
instituţiei de învăţământ;
s) să răspundă solicitărilor venite din partea scolii si să se implice activ în activităţile
desfăşurate de şcoală, în limita posibilităţilor dictate de distanţa faţă de domiciliu;
t) să-si desemneze, în cadrul sedinţelor consiliului părinţilor pe scoală, reprezentanţii în
Consiliul de Administraţie, Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii, Comisia Internă de
Evalure Continuă si alte comisii funcţionale la nivelul scolii;
u) să respecte decizia şcolii referitoare la programul scolar, schema orară, încadrarea
profesorilor la clasă;
v) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe semestru, în timpul programului de
audienţă/consiliere cu părinţii, stabilit si comunicat de la începutul anului scolar, pentru a
discuta cu dirigintele evoluţia elevului (situaţia la învăţătură şi purtare, frecvenţa la şcoală);
să comunice telefonic cu dirigintele în timpul programului de consiliere atunci când nu se
pot prezenta la scoală;
w) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi toţi angajaţii acesteia.
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CAPITOLUL V
REGULI GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
Secţiunea 1
Obligaţiile angajaţilor privind disciplina muncii
Art.21. Obligaţiile angajaţilor privind disciplina muncii sunt următoarele:
a) să respecte programul de lucru stabilit, folosind integral şi cu eficienţă maximă timpul de
muncă;
b) să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine, imparţialitate şi în mod conştiincios
atribuţiile cuprinse în fişa postului şi sarcinile primite de la şefii ierarhici, în timpul şi în
condiţiile de calitate stabilite;
c) să respecte obligaţiile ce le revin privind protecţia datelor şi informaţiilor, în conformitate
cu reglementările în vigoare;
d) să asigure păstrarea secretului de serviciu;
e) să respecte normele de conduită în relaţiile cu şefii ierarhici, colegii, subalternii, elevii,
părinţii/reprezentaţii legali ai elevilor, cu persoanele din afara instituţiei şi să dea dovadă de
respect, cinste şi corectitudine în relaţiile cu acestia;
f) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în
primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la deteriorarea
sau distrugerea bunurilor materiale;
g) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii imaginii liceului;
h) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice personale;
i) să se conformeze dispoziţiilor date de şefii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu
excepţia cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale şi să motiveze în scris
refuzul îndeplinirii dispoziţiilor primite;
j) să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii cu
caracter normativ, în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea
desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;
k) să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor sau
oricăror alte situaţii de urgenţă, care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea
corporală a sa sau a altor persoane;
l) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi să participe nemijlocit la cursuri de pregătire
profesională
m) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
n) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul liceului.
Art. 22. (1) Absentarea nemotivată este interzisă.
(2) În caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de
muncă, angajatul va anunţa conducerea liceului sau pe şeful ierarhic, prin cerere scrisă si în caz
excepţional, telefonic, că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent
nemotivat.
(3) Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile în cursul unui an
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calendaristic constituie abatere disciplinară şi atrage după sine concedierea din motive imputabile
angajatului.
(4) Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate, atrage după sine sancţionarea
disciplinară a persoanei care a avut cunoştinţă sau era obligată să cunoască aceste fapte.
Art. 23. Inducerea în eroare de către angajaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false, în
vederea obţinerii unor avantaje prevăzute de legislaţia în vigoare, din partea liceului, constituie
culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz.
Art. 24. Se interzice angajaţilor:
a) să înceteze nejustificat lucrul;
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal, fără învoire din partea
conducerii unităţii de învăţământ;
c) să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au
legătură cu acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;
d) să desfăşoare activităţi ca angajaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane
fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
e) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea
funcţiei lor, daruri sau alte avantaje;
f) să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru
soluţionarea acestora;
g) să introducă sau să consume în sediul liceului băuturi alcoolice; persoana care se află sub
influenţa băuturilor alcoolice i se interzice desfăşurarea activităţii în instituţie în ziua
respectivă, i se întocmeşte, de către şeful ierarhic, în prezenţa persoanei vinovate şi a cel
puţin doi martori, proces-verbal constatator, care va sta la baza pontării - în ziua respectivă ca absent nemotivat. Refuzul persoanei în culpă de a semna procesul-verbal se
consemnează în cuprinsul acestuia. Pentru dovedirea prezentării la serviciu a unui angajat
sub influenţa băuturilor alcoolice ori desfăşurării activităţii în această stare se poate apela la
un agent de poliţie aflat în exerciţiul funcţiunii, procesul-verbal de constatare întocmit de
acesta fiind o dovadă concludentă pentru desfacerea disciplinară a contractului de muncă al
salariatului vinovat.
h) să se manifeste în mod jignitor faţă de colegi, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor,
colaboratori, vizitatori;
i) să execute în timpul programului lucrări străine intereselor liceului;
j) să efectueze convorbiri telefonice nejustificate, care produc întreruperi ale timpului de
lucru;
k) să scoată din sediul liceului fără forme legale, bunuri materiale aparţinând acestuia;
l) să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea elevilor si angajaţilor unităţii
scolare cum ar fi: fumatul, folosirea altor surse de încălzire decât cele stabilite de administraţie, a
aparatelor improvizate etc.
Art. 25 (1) Conducătorii compartimentelor răspund pentru întreaga activitate ce se desfăşoară sub
organizarea şi controlul acestora, în conformitate cu atribuţiile ce le revin prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al liceului şi cu legislaţia în vigoare.
(2) Directorul si conducătorii compartimentelor stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăresc
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îndeplinirea lor de către personalul din subordine.
(3) Persoanele cu funcţii de conducere dau sarcini şi dispoziţii subordonaţilor, cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a prezentului
regulament şi controlează la timp îndeplinirea acestora.
Art. 26. În cazul în care un angajat nu este prezent în instituţie pentru o perioadă determinată
(concediu, învoire, delegaţie), şeful acestuia informează acest lucru pe linie ierarhică astfel încât, la
nivelul directorului, să fie cunoscută situaţia exactă a salariaţilor care nu se află în liceu, pentru a
putea fi asigurată continuitatea activităţii.
Art. 27. Pe perioada lipsei unui angajat, cu deosebire în cazul funcţiilor unice din organigramă,
directorul sau şeful ierarhic superior aprobă propunerea salariatului de delegare/preluare a
sarcinilor sale de către un coleg de serviciu. În cazul în care şeful ierarhic superior consideră
inadecvată propunerea făcută, acesta va mandata alt salariat cu această responsabilitate, stabilind
şi limitele de competenţă. Modalităţile de realizare a învoirilor, de efectuare a concediilor de
odihnă, a delegării atribuţiilor vor fi reglementate prin proceduri operaţionale elaborate la nivelul
instituţiei de învăţământ.
Art. 28. În cazul încetării contractului individual de muncă al unui angajat, acesta trebuie să predea
şefului ierarhic superior, situaţia lucrărilor finalizate sau în curs de finalizare, materialele si
echipamentele de lucru pentru a fi repartizate altui salariat. În situaţia încetării de drept a
contractului individual de muncă, conducerea liceului va redistribui sarcinile de lucru altor angajaţi,
până la ocuparea prin concurs a postului vacant.
Art. 29. (1) Fiecare salariat răspunde patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii
civile contractuale, atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, cât şi de bunurile
comune liceului.
(2)
Este interzisă utilizarea spaţiilor locative, a tehnicii informaţionale (calculatoare, telefoane,
faxuri), în general a bunurilor liceului de către persoane din afara instituţiei. Fac excepţie situaţiile
în care au loc acţiuni oficiale organizate de liceu, care necesită prezenţa şi colaborarea cu
reprezentanţi ai altor instituţii din ţară sau străinătate.
Art. 30. În incinta liceului nu este permisă introducerea, consumarea sau depozitarea substanţelor
şi medicamentelor ilegale, a băuturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel.
Art. 31. Nerespectarea prevederilor art. 30, constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar,
material, civil sau penal, după caz.
Secţiunea a 2-a
Reguli privind accesul în sediul liceului
Art. 32. (1) Salariaţii au acces pe baza legitimaţiei de serviciu, numai pe poarta principală, în timpul
de lucru prevăzut. Accesul în incinta liceului în afara programului normal de muncă este permisă
numai la solicitarea directorului instituţiei de învăţământ sau cu acordul acestuia, în urma solicitării
agumentate de către persoana în cauză.
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(2) Elevii intră si ies din incinta scolii numai prin punctul de pază aflat la intrarea principală a liceului,
pe baza legitimării cu carnetul de elev. lesirea din instituţie a elevilor în timpul programului scolar se
face pe baza biletului de voie (formular tip, stampilat pe colţ, semnat de profesorul de serviciu
si/sau dirigintele/profesorul-educator al clasei/pedagogul ofiţer de serviciu), care se înregistrează si
consemnează în Registul de învoiri pentru elevi, aflat la punctul de pază. lesirea grupurilor de elevi,
în mod organizat, se realizează pe baza cererilor cadrelor didactice însoţitoare (formular tip, avizat
de director), care se consemnează în Registrul pentru deplasările cu elevii în afara scolii, aflat la
punctul de pază.
(3) Elevii interni au acces în internat doar în afara programului scolar.
(4)
Elevii externi vor avea acces în internat în perioada de timp dintre programul scolar de
dimineaţă si cel de după-amiază, pentru servirea mesei de prânz (la cererea scrisă a părintelui) si
pentru activităţi de odihnă si relaxare.
(5) În afara programului scolar si în pauze, elevii se vor afla sub supravegherea profesorilor de
serviciu pe scoală si a pedagogilor scolari.
(6) în zilele când nu se desfăsoară cursuri scolare (weekend, zile libere) biletul de voie se eliberează
de către pedagogul ofiţer de serviciu si se consemnează în registru.
Art. 33. (1) Părinţii, delegaţii unor instituţii sau alţi vizitatori au acces pe baza actului de identitate
sau a legitimaţiei de serviciu, cu înscriere în Registrul pentru evidenţa accesului persoanelor, aflat la
punctul de pază. Vizitatorii/persoanele străine/delegaţii/părinţii pot pătrunde în instituţie si ajunge
la biroul/persoana vizată pe baza indicaţiilor agentului de pază, asteptând în holul aflat la intrarea
instituţiei până vor putea fi primiţi.
(2) În situaţia organizării de către scoală a unor evenimente, vizitatorii vor primi ecusoane pe care
le vor purta pe toată perioada desfăsurării evenimentului.
(3) În zilele de sâmbătă, duminică si sărbătorile legale accesul în instituţie se face prin intrarea în
internatul scolar, fiind interzisă intrarea persoanelor străine, a rudelor, cunostinţelor, inclusiv a
fosţilor elevi, fără acordul ofiţerului de serviciu si/sau al conducerii scolii, după caz.
(4) Este interzisă intrarea în instituție a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau a persoanelor
violente. În astfel de situații poate fi solicitat sprijinul organelor de poliție.
Secţiunea a 3-a
Organizarea timpului de muncă
Art. 34. (1) Durata normală a timpului de muncă pentru angajaţii LSDVBZ este de 40 de ore/
săptămână, în medie 8 ore/zi. Programul orar de lucru este diferenţiat în funcţie de categoriile de
personal si programul scolar:
a) personalul didactic îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu orarul scolar stabilit pe baza
planurilor cadru, la nivelul unităţii scolare, în programul scolar de dimineaţă (8 00-1400) si/sau în
cel de după-amiază (1500-1900);
b) personalul didactic auxiliar:
compartimentele: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum si laborantul de
informatică îsi desfăsoară programul zilnic între orele 800-1600;
- bibliotecarul (1/2 normă) îsi desfăsoară programul între orele 800-1200 în zilele de luni,
miercuri si vineri, respectiv 1500-1900 în zilele de marţi si joi;
- pedagogii şcolari îsi desfăsoară activitatea zilnică în intervalul 700-1900, conform
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programării realizate lunar si avizată de conducerea instituţiei, în funcţie de structura
anului scolar, numărul elevilor din internat si activităţile liceului.
c) personalul nedidactic îsi desfăsoară activitatea în funcţie de programarea realizată de seful
ierarhic superior (administratorul de patrimoniu) si aprobat de director:
- îngrijitoarele de curăţenie lucrează în intervalul 700-1900 , inclusiv sâmbăta si duminica,
sărbătorile legale;
- şoferul îsi desfăsoară activitatea în funcţie de necesarul deplasărilor cu autovehiculele
aflate în dotarea unităţii scolare; în zilele când nu se organizează deplasări cu acestea,
soferul exercită alte atribuţii în limitele sale de competenţă, cu program orar 730-1530;
- magazinerul, muncitorul de întreţinere si lenjereasa îsi desfăsoară programul zilnic între
orele 730-1530;
- bucătarii lucrează în intervalul 700-1900, inclusiv sâmbăta si duminica, sărbătorile legale;
- supraveghetorii de noapte îsi desfăsoară activitatea între orele 2000-800.
(2)
Modificările orarului de lucru pot fi instituite pentru o anumită perioadă de timp, fie la
solicitarea angajatorului, din motive care ţin de optimizarea activităţii din instituţie, fie la
solicitarea temeinic argumentată a angajatului, numai prin acordul dintre angajator si angajat, care
va fi stipulat într-un act intern de modificare a orarului de lucru.
Art. 35. (1) Obligarea angajaţilor la efectuarea orelor suplimentare fără acordul acestora, cu
excepţia cazurilor prevăzută de lege, este interzisă.
(2) În cazul efectuării orelor suplimentare angajaţii au dreptul la compensarea corespunzătoare a
perioadei lucrate cu ore/zile libere, conform legislaţiei în vigoare. Orele suplimentare se
înregistrează separat, se însumează şi se compensează prin ore/zile libere plătite în următoarele 60
de zile calendaristice dupa efectuarea acestora.
Modul de ţinere a evidenţei si de acordare a zilelor libere/de concediu în compensarea orelor
suplimentare lucrate va fi detaliat în proceduri operaţionale elaborate la nivelul instituţiei de
învăţământ.
Art. 36. (1) Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine prin consemnarea în condica de prezenţă. La
nivelul instituţiei există:
- condica de prezenţă a personalului didactic;
- condica de prezenţă pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic.
(2) Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condică tematica fiecărei ore de curs
si să semneze pentru fiecare dintre acestea. Angajaţii aparţinând personalului didactic auxiliar si
nedidactic sunt obligaţi să semneze condica zilnic, atât la ora începerii, cât şi la ora terminării
programului de lucru.
Art. 37. (1) Concediul de odihnă se efectuează anual, integral sau fracţionat, după o programare
aprobată de conducerea liceului, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic
cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
(2) Directorul unităţii de învăţământ are dreptul la 62 de zile de concediu de odihnă pe an, perioada
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efectuării concediului fiind aprobată de inspectoratul scolar judeţean.
(3) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o
durată de 62 de zile lucrătoare, iar pentru cadrele didactice nevăzătoare, de 68 zile lucrătoare.
(4) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiază de concediu anual cu plată cu durata între 21
si 28 de zile lucrătoare, în funcţie de vechime, de regulă în perioada vacanţelor scolare si numai în
situaţii bine motivate, în timpul zilelor de scoală, cu condiţia asigurării continuităţii în activitate de
către alt angajat delegat de conducerea unităţii.
(5) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de
consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea
personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale si asigurarea continuităţii
activităţii în perioada vacanţelor scolare. Pentru asigurarea continuităţii activităţii, fiecare cadru
didactic are obligaţia efectuării a cel puţin 2 zile de activitate în perioada vacanţei de vară.
(6) Neefectuarea concediului anual dă dreptul cadrelor didactice la efectuarea concediului restant
numai în vacanţele anului şcolar următor.
Art. 38. (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 după caz,
de director sau de şeful compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea angajatul, referatul fiind
aprobat de director.
Art. 39. (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului
pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată,
cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activităţi didactice
retribuite în regim de plată cu ora.
Art. 40. (1) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical.
(2) Certificatul medical trebuie prezentat de angajat până cel mai târziu la data de 1 a lunii
următoare celei în care angajatul a beneficiat de concediu medical.
Art. 41. Angajaţii au dreptul la concediu fără plată cu durată până la 1 an calendaristic, depăsirea
acestui termen ducând în mod obligatoriu la desfacerea de drept a contractului de muncă pe
perioadă nedeterminată.
Art. 42. Angajaţii pot fi învoiţi de la serviciu în interes personal un număr de ore din cursul unei zile
sau întreaga zi de lucru (8 ore) cu aprobarea directorului si/sau conducătorului ierarhic superior, cu
asigurarea continuităţii activităţii. Perioada învoirii se acordă din zilele de concediu de odihnă
aferente anului în curs. Cadrele didactice care înlocuiesc profesorii aflaţi în învoire primesc în
compensaţie timp liber corespunzător, fie sunt plătiţi în regim de plata cu ora, dacă activitatea se
desfăsoară în afara orarului propriu.
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Art. 43. Evidenţa concediilor de odihnă, de boală, fără plată, a învoirilor etc. va fi ţinută de
secretariatul unităţii de învăţământ pentru personalul didactic si didactic auxiliar, respectiv de
administratorul de patrimoniu în cazul personalului nedidactic.
Art. 44. În situaţia în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unor motive independente de voinţa
angajatului (boală, accident, etc.), salariatul are obligaţia de a informa cât mai curând pe
director/şeful ierarhic superior, pentru a se asigura continuitatea activităţii în instituţie.
Art. 45. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele
22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în
timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de
noapte din timpul normal de lucru.
CAPITOLUL VI
ABATERI DISCIPLINARE, SANCŢIUNI
DISCIPLINARA A ANGAJAŢILOR

APLICABILE,

REGULI

REFERITOARE

LA

PROCEDURA

Art. 46. Prin abatere disciplinară se înţelege fapta angajatului 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, regulamentele interne, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de
muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 47. (1) Fiecare salariat al şcolii răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care îi revin
potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare
care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament de Ordine Interioară si a Regulamentului de
Organizare si Funcţionare a liceului atrage după sine răspunderea disciplinară.
Art. 48. (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic al şcolii, în raport de
gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii, în
raport de gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul scris;
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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.
Art. 49. 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.
Art. 50. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio masură, cu exceptia celei prevazute la art. 248
alin. (1) lit. a) din Codul muncii, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări
disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăsurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora
si locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetă rii disciplinare
prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze si să susţină toate
apărările în favoarea sa si să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum si dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Art. 51. (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostinţă despre săvârsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munca 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. 251 alin. (3),
nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanta competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
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emiterii si produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoresti competente î n
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
CAPITOLUL VII
EVALUAREA PERSONALULUI ANGAJAT
Art. 52. (1) Evaluarea activităţii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar se realizează la
sfârsitul fiecărui an scolar, pe baza raportului justificativ de autoevaluare, în conformitate cu
metodologia de evaluare aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. Metodologia stabileste
procedura, graficul/calendarul activităţilor de evaluare, precum si criteriile de evaluare prevăzute în
fisele cadru de autoevaluare/evaluare pentru funcţiile didactice si didactice auxiliare.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârsitul anului calendaristic, pe baza fisei de
autoevaluare/evaluare a activităţii,conform legislaţiei în vigoare.
(3) Indicatorii de performanţă pe baza cărora se realzează evaluarea si punctajele asociate se
stabilesc de către director, împreună cu responsabilii comisiilor metodice si coordonatorii
compartimentelor funcţionale, raportat la specificul activităţii. Fisele de autoevaluare/evaluare sunt
validate prin vot majoritar de consiliul profesoral.
(4) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea
calificativului anual.
Art. 53. Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de director se realizează de către
inspectoratul şcolar, conform unei metodologii elaborate de ministerul educaţiei.
CAPITOLUL VIII
REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA, SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Secţiunea 1
Reguli generale privind igiena în muncă
Art. 54. Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a
tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
Art. 55. Măsurile ce trebuie luate în scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţiilor sunt
următoarele:
a) asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente la
locul de muncă;
b) prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic anual;
c) însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă;
d) evitarea consumului de băuturi alcoolice;
e) însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă;
f) respectarea normelor de igienă personală;
g) întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;
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h) folosirea raţională a timpului de odihnă;
i) evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în
pericol sănătatea altor persoane;
j) păstrarea curăţeniei în birouri, în sălile şi pe culoarele de acces, pe scările şi în grupurile
sanitare comune;
k) aparatura folosită în timpul lucrului va fi curăţată, verificată şi depozitată corespunzător;
l) la nivelul liceului vor exista truse sanitare de prim-ajutor, iar conţinutul lor va fi conform
OMSSF nr.427/14.06.2002, iar autovehiculele din dotarea liceului vor fi prevăzute cu trusă de prim
ajutor.

Secţiunea 1.1.
Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă
Art. 56. (1) În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă, se
va efectua controlul medical la angajare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea
activităţii, conform reglementărilor legale specifice.
(2)
Controlul medical periodic se realizează pe baza contractului de prestaţii medicale încheiat
între liceu si un cabinet de medicină a muncii, contravaloarea serviciilor medicale fiind plătite de
către instituţia scolară.
(3)
Exercitarea atribuţiilor personalului medical de medicină a muncii se efectuează în
conformitate cu prevederile contractului de prestaţii medicale de medicină a muncii şi cu
prevederile legale în vigoare.
(4)
Durata contractului individual de muncă nu exclude controalele şi examinările medicale
prevăzute la alin.(1).
Art. 57. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.

Secţiunea a 2-a
Reguli generale privind securitatea în muncă
Art. 58. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are următoarele obligaţii, conform Legii
nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a) să stabilească pentru angajaţi, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
b) să elaboreze instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile fiecărui loc de muncă din
unitatea scolară si de specificul liceului pentru deficienţi de vedere;
c) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria
competenţă sau prin servicii externe;
31

| LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZAU
STR. HORTICOLEI, NR. 54
TEL 0238/725546 FAX 0238/725545
email: lpdv bz@yahoo.com

d) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum
ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
e) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de
protecţie necesare;
f) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică;
g) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, atestării
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să
asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajării;
h) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
i) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
j) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor;
k) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, angajaţii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
l) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
m) să asigure echipamente individuale de protecţie;
n) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al
pierderii calităţilor de protecţie.
o) să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă;
p) să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi factorilor de risc
evaluaţi;
q) să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se
desfăşoară;
r) să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în raport cu
sănătatea şi securitatea în muncă;
s) să comunice cercetarea, înregistrarea şi declararea pe bază evidenţei ţinute a accidentelor
de muncă şi bolilor profesionale.
Art. 59. Angajaţii

a)
b)
c)
d)
e)

au următoarele obligaţii şi drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă:
să nu expună la pericole de accidentare persoana proprie sau alţi angajaţi în timpul
desfăşurării activităţii;
să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă;
să dea relaţii organelor de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;
fumatul este interzis în unitatea scolară.
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Secţiunea 2.1
Reguli generale pentru prevenirea si stingerea incendiilor
(1) Angajaţii liceului, precum şi elevii au obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi a
măsurilor de ordine interioară în vederea prevenirii apariţiei condiţiilor favorizante producerii de
incendii, precum şi de a înlătura consecinţele acestora.
Art. 60.

(2) Directorul liceului are obligaţia de a numi anual comisia responsabilă cu activităţile din
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii de învăţământ, care are următoarele obligaţii
principale:
a) elaborează, în baza prevederilor legale, planuri de apărare împotriva incendiilor în domeniul
lor de competenţă şi asigură aplicarea acestora;
b) îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice la
nivelul unităţii scolare;
c) identifică, evaluează si controlează riscurilor de incendiu, specifice activităţii liceului;
d) organizează şi gestionează baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu,
caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de
intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice şi evenimentele specifice;
e) stabileste temele şi activităţile practic-aplicative şi de educaţie privind apărarea împotriva
incendiilor si situaţiilor de urgenţă (cutremure) care se includ în planurile activităţilor
extraşcolare, precum şi în programele de formare continuă a angajaţilor;
f) instruieste elevii si personalul angajat cu privire regulile de comportare în caz de incendiu
sau cutremur;
g) organizează semestrial si coordonează activităţile de simulare de incendiu/cutremur la
nivelul unităţii de învăţământ.
h) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
Secţiunea 2.2.
Măsuri de prevenire a incendiilor pentru activităţi şcolare, activităţi de birou şi arhive
Pentru prevenirea incendiilor în spaţiile destinate activităţilor de birou şi de arhivare a
documentelor, este obligatorie respectarea următoarelor măsuri:
a) respectarea prevederilor privind executarea lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului conform
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ord.M.Ad.I. nr.163/2007;
b) menţinerea permanentă în stare liberă şi curată a căilor de evacuare în caz de incendiu;
c) dotarea cu stingătoare verificate şi încărcate anual cu substanţe de stingere compatibile cu
mărimea şi destinaţia spaţiilor.
Art. 61.

(1) Pentru încălzirea şi iluminatul artificial al spaţiilor, se utilizează numai acele sisteme
care au fost prevăzute în proiectul de execuţie al construcţiei.
Art. 62.

(2) Circuitele de alimentare cu energie electrică de la prize la consumatori trebuie să fie verificate şi
întreţinute în perfectă stare tehnică, fără înnădiri, crăpături sau alte defecţiuni, numai de
electriceni autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 63. În

birouri, spaţii cu destinaţia de arhivă si spaţii destinate activităţilor scolare este interzisă:
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a)
b)
c)
d)

depozitarea (chiar temporară) a substanţelor periculoase;
folosirea corpurilor de încălzire neomologate;
blocarea în poziţie închisă a uşilor de acces sau trecere spre căile de evacuare;
blocarea accesului cu diferite obiecte sau materiale la stingătoarele din dotare; stingătoarele
vor fi amplasate la vedere şi în locuri accesibile pentru utilizare în orice moment.

Art. 64. Întreg

personalul angajat, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor, vizitatori ai liceului sunt
obligaţi să respecte reglementările legale privind interzicerea fumatului în unitatea de învăţământ.
Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare în siguranţă, trebuie asigurate
următoarele măsuri generale:
a) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost
proiectate şi utilizate;
b) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de a doua sursă de energie electrică,
conform reglementărilor tehnice;
c) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de
performanţă pentru care au fost proiectaţi;
d) organizarea şi desfăşurarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor, în condiţiile legii.
Art. 65.

Pentru prevenirea situaţiilor de risc pentru incendiu sunt obligatorii următoarele măsuri
refritoare la arhivă:
a) amplasarea rafturilor, fişierelor, lăzilor, etc. se face astfel încât să fie asigurat accesul în
orice punct al spaţiului pentru intervenţie în caz de incendiu;
b) corpurile de iluminat incandescent trebuie să fie asigurate cu globuri de protecţie;
c) între corpurile de iluminat incandescente şi materialele depozitate, trebuie asigurată o
distanţă de siguranţă de minim 0,6 metri.
Art. 66.

Art. 67. (1) Măsuri

a)

b)

c)

d)

de prevenire a incendiilor specifice depozitelor sau magaziilor:
manipularea şi depozitarea ambalajelor cu produse, materiale sau substanţe
combustibile se face ţinându-se cont de proprietăţile fizico/chimice, astfel încât la
contactul dintre ele să nu se producă sau să se propage incendiul;
la depozitarea ambalajelor în stive se vor respecta următoarele spaţii de siguranţă:
- distanţa dintre pereţi şi stive şi/sau între stive trebuie să fie de minim 0,6 m;
- distanţa între stive şi corpurile de încălzit trebuie să fie de minim 0,9 m;
- înălţimea stivelor nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mică a bazei;
- dispunerea materialelor trebuie realizată pe toată suprafaţa de depozitare, astfel
încât sarcina termică dezvoltată de acestea să fie uniform distribuită.
pentru a asigura manipularea, transportul şi intervenţia operativă în caz de incendiu,
este obligatorie asigurarea căilor de circulaţie marcate prin benzi vopsite de culoare
albă;
în funcţie de natura şi combustibilitatea matricelor/produselor, spaţiul de depozitare
trebuie asigurat/protejat cu mijloace de stingere adecvate (stingătoare, hidranţi, etc.)
verificate, întreţinute şi reactivate la intervale de cel mult 1 an.

(3) În incinta spaţiilor de depozitare este interzisă:
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a) blocarea (chiar temporară) a căilor de circulaţie destinate manipulărilor şi transportului
intern;
b) blocarea accesului la mijloacele de intervenţie sau sisteme de alarmare/alertare;
c) utilizarea focului deschis şi a fumatului fără a fi respectate măsurile de prevenire
specifice elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
d) utilizarea altor corpuri de încălzit sau iluminat în afară de cele prevăzute prin proiecte de
execuţie;
e) colectarea, evacuarea şi depozitarea deşeurilor şi reziduurile combustibile rezultate în
urma activităţilor desfăşurate în depozit, în alte locuri decât cel special amenajat în
vederea distrugerii lor.
Secţiunea 2.3.
Fumatul
Dispoziţiile legale care reglementează interzicerea fumatului în unitatea de învăţământ
sunt obligatorii pentru angajaţii acesteia, pentru elevi, cât şi pentru persoanele aflate ocazional pe
teritoriul său.
Art. 68.

În locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul şi nu este permis accesul cu ţigări,
chibrituri sau brichete.
Art. 69.

Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile art. 3. din Legea nr. 349/2002
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 70.

Secţiunea 2.4.
Asigurarea căilor de acces, de evacuare si de intervenţie
Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie
asigurat în permanenţă.
Art. 71.

Art. 72. Blocarea

căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă.

În sediul LSDV vor fi afişate la loc vizibil, "organizarea p.s.i." şi schema evacuării
persoanelor.
Art. 73.

Secţiunea 2.5.
Reguli generale pentru sezonul rece si pentru perioadele caniculare
Î nainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalaţiile de încălzire, conductele,
corpurile şi elementele de încălzit şi după caz, vor fi înlăturate defecţiunile constatate. Serviciul
administrativ va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Art. 74.

Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor fi
protejate, iar extinctoarele vor fi menţinute în starea de funcţionare corespunzătoare. Persoanele
cu atribuţii p.s.i. vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Art.75.

Art. 76. Serviciul
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evacuare şi intervenţie.
Dacă temperaturile scad sub -200 C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare,
consecutive, corelate cu condiţii de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea
condiţiilor de muncă:
a) asigurarea climatului corespunzător la locurile de muncă (birouri, săli, alte încăperi);
b) acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul afectării
stării de sănătate în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile scăzute.
Art. 77.

Dacă temperaturile depăşesc +370C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare,
consecutive, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
a) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
b) asigurarea zilnic a câte 2 litri apă minerală/persoană;
c) reducerea programului de lucru, a intensităţii şi ritmului activităţii fizice.
Art. 78.

Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile OUG nr.99/2000 privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor
încadrate în muncă.
Art. 79.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA

DE

SOLUŢIONARE

A

CERERILOR

SAU

RECLAMAŢIILOR

INDIVIDUALE

ALE

SALARIAŢILOR

(1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii instituţiei, în scris, petiţii individuale, dar
numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.
(2)
Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează
conducerii instituţiei, în condiţiile legii.
(3)
Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.
Art. 80.

(1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducătorului instituţiei şi vor fi
înregistrate la registratura generală.
(2)
Conducătorul instituţiei are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30
de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau
nefavorabilă.
(3)
În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai
amănunţită, termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile.
Art. 81.

Art. 82. (1)

Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.
(2)
În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu
acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3)
Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care
priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează la numărul iniţial, făcându -se această menţiune ca
şi răspuns.
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Art. 83. (1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la conducătorul instituţiei, cât şi la alte
persoane cu funcţii de conducere, în scopul rezolvării unor probleme personale.
(2) Soluţiile şi modul de desfăşurare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi
în scris celor care le-au formulat.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 84. Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară se completează cu prevederile
legale în vigoare şi cuprinde următoarele acte normative:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat cu
OMEN nr. 5079/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
c) Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat,
aprobat cu OMECTS nr. 5573/2011;
d) Codul Muncii - Legea nr.53/2003, republicat în 2011 cu modificările şi completările
ulterioare;
e) Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
f) Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei
(revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88/a sesiune a
Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a muncii la Geneva la 15 iunie 2000,
ratificată prin Legea nr.452/2002;
g) O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
h) Celelalte prevederi legale în vigoare, incidente în materie.
Art. 85. Regulamentul de Ordine Interioară se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin afişarea la
sediul şi pe siteul liceului.
Art. 86. Prezentul regulament produce efecte de la 1 martie 2018.
Art. 87. Regulamentul de Ordine Interioară se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările
de natură legislativă ulterioare datei adoptării, cu respectarea procedurilor de informare.
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