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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1  

(1) Prezentul regulament este elaborat în scopul stabilirii la nivelul Liceului ,,Carol I” Bicaz a 

regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi 

ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariatilor, 

regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancțiunile 

aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice. 

 

Art. 2  

(1) Prezentul Regulament Intern este emis cu respectarea principiului nediscriminării şi al 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea 

nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Regulamentul Intern al Liceului ,,Carol I” Bicaz fost elaborat în conformitate cu art. 2, 

alineatul 10, Regulamentul – cadru  de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 4183/2022 și dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 

din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

în contractele colective de muncă aplicabile aprobat prin hotărâre a consiliului de administraţie, 

după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de 

învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar. 

 

Art. 3  

(1) Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigura funcţionarea unităţii de 

învăţământ în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei 

performanţe instituţionale şi individuale a angajaţilor şi elevilor. 

 

Art. 4  

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor angajaților Liceului ,,Carol I” Bicaz 

(denumită în continuare „unitatea”), indiferent de forma şi durata contractului individual de 

muncă, de categoria de salariaţi în care se încadrează, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia 

ierarhică ocupată, respectiv: 

- personal didactic  - de conducere; 

-  de predare, organizat în comisii de lucru pe diferite domenii de 

activitate; 

- personal didactic auxiliar – organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului, conform organigramei unităţii; 

- personal nedidactic. 

(2) Salariaţii unităţii delegaţi/detaşaţi la alte instituţii sunt obligaţi să respecte, pe lângă 

regulile de comportare şi de disciplină a muncii din prezentul Regulament Intern, şi pe cele 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii la care sunt delegaţi/detaşaţi. 

(3) Salariaţii delegaţi/detaşaţi ai unei alte instituţii sunt obligaţi să respecte atât normele 

prevăzute în Regulamentul Intern al unităţii care a dispus delegarea/detaşarea, cât şi dispoziţiile 

prezentului Regulament Intern. 

Art. 5  

(1) Toate categoriile de salariaţi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unităţii în baza unor 

contracte, convenţii sau acorduri, după caz, în acord cu legislaţia în vigoare, cu prevederile 

Contractului Colectiv de Muncă la Nivelul Unităţii şi cu reglementările interne ale unităţii. 
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CAPITOLUL II REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN 

MUNCÃ ÎN CADRUL UNITÃŢII 

Art. 6  

(1) Unitatea are obligaţia să asigure salariaţilor condiţii de muncă normale  conform legislaţiei în 

vigoare, după calitatea prestării activităţilor prevăzute de fişa postului. 

 (2) Efectuarea instructajului privind protecţia muncii se realizează de : 

a. diriginți, pentru clasele de elevi 

b. maiştrii instructori, pentru elevii care desfăşoară instruire practică 

c. profesorii de specialitate, pentru laboratoare, cabinete, sala de sport 

d. responsabilul cu protecția muncii, prof. Cehan Gabriela pentru personalul    didactic şi 

didactic-auxiliar 

e. administrator Văideanu Vasile pentru personalul nedidactic. 

 (3) În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă, şcoala asigură cadrul necesar privind :  

a) stabilirea pentru salariaţi , prin inserarea în fisa postului, a atribuțiilor și răspunderilor  

ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;  

b) asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi salariaţii şi elevii, a 

măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice din domeniul protecţiei muncii 

c) asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor și elevilor : afişe, 

pliante și alte asemenea cu privire la protecţia muncii;  

d) informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 

aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire 

necesare;  

e) angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a 

muncii și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe 

care urmează să o execute;  

f) asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecţia muncii cu prilejul 

controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor în muncă;  

g) asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii și condiţiilor de 

acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă;  

h) asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a echipamentului 

individual de protecţie;  

i) asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care desfăşoară 

activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.  

j) acordarea relaţiilor solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul 

protecţiei. 

(4) În timpul desfăşurării orelor de curs, este interzisă întreruperea activităţii desfăşurată în 

săli, laboratoare sau terenul/sala de sport. În acest interval de timp, nu pot intra în spaţiile 

menţionate mai sus decât membrii conducerii şcolii sau persoane desemnate de aceasta, 

pentru situaţii cu totul speciale, care nu pot fi amânate până la pauză. Accesul părinţilor în 

sălile de curs nu este permis, acesta putând fi posibil numai la cancelarie şi pe durata 

pauzelor, sau la sfârşitul programului instructiv-educativ. 

(5) Toţi salariaţii unităţii au obligaţia de a contribui la păstrarea şi prevenirea deteriorării 

bunurilor şcolii şi să ia atitudine fermă faţă de cei care produc pagube. În cazul constatării 

unor stricăciuni se vor consemna într-un Proces Verbal următoarele: cele constatate, cine 

este autorul, precum şi termenul şi modalitatea de recuperare-reparare a bunului avariat, 

consemnându-se şi numele celui ce a făcut constatarea. 

Art. 7  

INSTRUIREA ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR 
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Se desfăşoară conform deciziilor emise de director, după cum urmează : 

(1) Executantul instructajelor 

 Se desemnează pentru executarea instructajelor:  

A. Instructajul introductiv general 

 Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97), prof. Mucenicu Daniel 

B. Instructajul specific locului de muncă 

  Cadrul tehnic PSI, prof. Mucenicu Daniel 

C. Instructajul periodic  

 Instructajul periodic se execută: 

 - pentru personalul didactic, de către cadrul tehnic PSI, prof. Mucenicu Daniel 

 - pentru personalul nedidactic, de catre dl. administrator Văideanu Vasile 

D. Instructajul special pentru lucrări periculoase 

 Instructajul se execută: 

 - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru 

 - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. 

 Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în 

permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. 

E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii 

 Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor. 

(2) Instruirea 

 Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: 

A. Instructajul introductiv general 

1. Durata instructajului-minim 8 ore 

2. Categorii de personal ce participă: 

 a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc.) 

 b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta 

 c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri 

 d) elevi, studenţi aflaţi în practică 

Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite, în 

afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de 

intervenţie. 

 Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, instalaţii 

speciale) din dotarea spaţiilor afectate. 

Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane şi intervenţie folosind 

mijloacele de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. 

4. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% 

din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de 

cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. 

B. Instructajul specific locului de muncă 

1. Durata instructajului: minim 8 ore 

2. Categorii de personal ce participă: 

 a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) 

 b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta 

 c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri 

 d) elevi, studenţi aflaţi în practică 

C. Instructajul periodic: 

1. Durata instructajului: minim 2 ore 

2. Intervalul între două instructaje periodice: 

a) lunar - pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative 
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b) la trei luni - personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii 

tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri, cercetători, specialişti, 

personal din laboratoare, etc. 

c) la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, funcţionari, personal muncitor fără 

funcţii de execuţie sau operative). 

d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: 

 - când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de    

muncă. 

 - când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. 

 - la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, 

 calamitate naturală, avarie). 

 - când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării   

 împotriva incendiilor sau conexe acesteia. 

D. Instructajul special pentru lucrări periculoase. 

1.Durata: minim 15 min. 

2. Instructajul se execută la: 

 - lucrări de sudare  

 - lucrări de tăiere sau lipire cu flacără 

 - lucrări care pot provoca scântei mecanice 

 - lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite 

 - lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. 

 - lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau 

conductoare           electrice. 

 - lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau 

neutilizabile. 

 - lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor 

tehnologice, cazanelor, etc.) 

 - punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă 

risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. 

 - aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze 

inflamabile sau explozive. 

          - curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au 

fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc.  

(3) Responsabilităţi  în caz de incendiu 

Responsabil evacuare 

➢ prof. Mucenicu Daniel – cadru tehnic 

➢ Văideanu Vasile - administrator 

Echipa de intervenţie 

➢ Ungureanu Cristi – Relu – fochist  

➢ Prof.Cenuşă Diana – cadru didactic  
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CAPITOLUL III REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINÃRII ŞI AL ÎNLÃTURÃRII ORICÃREI FORME DE ÎNCÃLCARE A 

DEMNITÃŢII 

Art. 8 

(1) Liceul Carol I Bicaz  respectă principiul libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, 

meseriei sau a activităţii pe care urmează să o presteze salariatul.  

(2) Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 

muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare.  

(3) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 

negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal precum şi dreptul la protecţie 

împotriva concedierilor colective.  

(4) În cadrul liceului în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii şi  principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.  

(5) Orice salariat care prestează o muncă în cadrul liceului şi orice elev, beneficiază de 

respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.  

(6) Liceul Carol I Bicaz  asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de 

discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat sau elev, pe motiv că acesta aparţine unei 

rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială  defavorizată, ori datorită convingerilor, vârstei, 

sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii:  

a. încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;  

b. stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;  

c. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;  

d. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;  

e. aplicarea măsurilor disciplinare;  

f. acordarea de premii şi alte recompense;  

g. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

 

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE 

SALARIAŢILOR 

A. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor unităţii 

Art. 9   

(1) Personalul didactic din cadrul unităţii are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în 

vigoare, din prevederile contractului colectiv de muncă, precum şi din prezentul Regulament 

Intern. 

(2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie 

prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea 

acestor drepturi este lovită de nulitate.  

(3) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală 

care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 

(4) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea despre această situaţie, 

fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data 

împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie 

şi respectiv 20 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de conducere. 

(5) În cazul în care unitatea refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face 

dovada acesteia prin orice mijloc de probă. 

(6) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă. 

(7) Membrii de sindicat, aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate la 

federaţiile semnatare ale contractului colectiv de muncă, care au postul didactic/catedra 

rezervat(ă) beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, de actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ aplicabile 
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în materie, precum şi de prezentul contract colectiv de muncă. Acestora li se recunoaşte ultimul 

calificativ obţinut anterior rezervării/degrevării. 

(8) Pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea 

acestuia, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se pot 

opera modificări ale elementelor contractului individual de muncă şi nu pot fi concediaţi pentru 

motive care nu ţin de persoana salariatului sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe 

care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei 

sindicale. 

(9) La cererea organizaţiilor sindicale, în baza acordului membrilor de sindicat, inspectoratul 

școlar şi conducererea unității vor dispune încasarea ratelor şi contribuţiilor la C.A.R. şi la bănci, 

precum şi a cotizaţiei sindicale pe stat de plată, de către persoanele care au sarcini de serviciu 

privind plata salariilor. Sumele reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, vor fi virate în contul 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor semnatare ale contractului colectiv de muncă. 

(10) Cotizaţia plătită de membrii organizaţiilor sindicale în cuantum de maximum 1% din 

venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. 

(11) Unitatea recunoaște dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă de a urmări la locul de muncă modul în 

care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective de muncă şi în 

contractele individuale de muncă. 

Art. 10  

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă; 

f) dreptul la acces la formare profesională. 

g) dreptul la demnitate în muncă; 

h) dreptul la informare şi consultare;  

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

muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

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

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) În domeniul protecției datelor cu caracter personal, salariatul are următoarele drepturi: 

a) dreptul la informare – poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor  

personale; 

b) dreptul la rectificare – poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa; 

c) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poate obține ștergerea datelor, în 

cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 

d) dreptul la restricționarea prelucrării - poate solicita restricționarea  prelucrării în cazul în 

care contată exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 

e) dreptul de opoziție – poate să se opună, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază 

pe interesul nostru legitim; 

f) dreptul la portabilitatea datelor - poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care 

le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele 

date să fie transmise altui operator; 
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g) dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 

datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal; 

h) dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 

consimțământul angajatului, acesta şi-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului 

va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în 

continuare valabilă; 

i) drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poate cere și obține intervenția umană 

cu privire la respectiva prelucrare, îşi poate exprima propriul punct de vedere cu privire la 

aceasta și poate contesta decizia. 

Art. 11  

(1) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii prevăzute în Codul Muncii : 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv 

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

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

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

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

(2) În domeniul protecției datelor cu caracter personal, salariatul are următoarele obligații: 

a) obligaţia de prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare 

stabilite în procedurile interne ale unității; 

b) obligaţia de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 

c) obligaţia de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât 

cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin 

regulamentul intern al angajatorului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

d) obligaţia de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor 

de serviciu prevăzute în fișa postului, în contractul individual de muncă și în 

regulamentul intern; 

e) obligaţia de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor 

cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 

dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă 

transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de 

prelucrare ilegală; 

f) obligaţia de a aduce la cunoștința angajatorului în cel mai scurt timp posibil orice situație 

de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează; 

g) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată 

durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat. 

(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele a)-g) atrage răspunderea disciplinară 

a salariatului în conformitate cu prevederile regulamentului intern. 

(4) Obligații specifice salariaților din învățământul preuniversitar 

a) Respectarea duratei timpului de muncă, care pentru cadrele didactice este de 40 de 

ore/săptămână, cuprinzând 18 ore de activitate didactică, iar restul se va concretiza 

în pregătirea lecţiilor, activităţi extracurriculare cu elevii, cercetare şi perfecţionare 

continuă, desfăşurată în şcoală şi în afara acesteia. Pentru profesorii de instruire 

practică activitatea didactică cuprinde 24 de ore/săptămână. 

b) Cadrele didactice au obligaţia sa fie prezente în unitate cu cel puţin 10 min. înainte 

de începerea programului lor pentru ziua respectivă. 

c) Imediat ce se sună de intrare, au obligaţia să intre la clasă, respectându-se durata 

orei de curs. 
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d) Toate orele vor fi consemnate în registrul şcolii până cel mai târziu la terminarea 

programului zilnic. 

e) Aprecierea elevilor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

f) Cadrele didactice au obligaţia de a efectua anual examenul medical şi să anunţe 

conducerea şcolii în cazul apariţiei unor boli transmisibile. 

g) Cadrele didactice au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform graficului 

stabilit de comisia desemnată şi aprobat de Consiliul de Administraţie al şcolii, 

respectând cu stricteţe obligaţiile ce le revin, reieşite din Regulamentul de 

organizare și funcíonare al unitățíi  şi Anexa 3 a prezentului Regulament. 

h) Diriginţii  au obligaţia de a completa cataloagele cu datele cerute de acestea, la 

termenele stabilite în structura anului şcolar. Se interzice încredinţarea acestor 

documente elevilor pentru a fi duse/aduse la/de la cancelarie. 

i) Salariații au obligaţia de a completa corect și la termen toate situaţiile cerute de 

conducerea şcolii și de secretariat. 

j) Anunţarea conducerii şcolii de către salariatul care beneficiază de concediu 

medical din prima zi de incapacitate de muncă;   

k) Cererile de învoire se fac cu 1-2 zile înainte, conform formularului de învoire F1. 

l) La sfârşitul fiecărui  an şcolar, diriginţii au obligaţia de a  înştiinţa în scris 

familiile elevilor corigenţi/repetențí/cu situațía neîncheiată despre situaţia şcolară 

a acestora, ca şi situaţia de propunere pentru sancţionare. 

(5) În domeniul predării asistate de tehnologie, salariatul cu funcție de predare are 

următoarele obligații: 

a. proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a 

celor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

b. elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 

platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  

c. proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; 

d. elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, pentru înregistrarea progresului elevilor;  

e. stabilește, împreună cu celelalte cadre didactice, un program optim pentru predare-

învăţare-evaluare, astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite 

supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru; 

f. respectă cerințele privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679; 

g. coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învăţare on-line; 

h. transmite părinţilor elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 

unităţii de învățământ, precum și alte informaţii relevante pentru facilitarea învățării on-

line; 

i. asigură comunicarea cu părinţii pentru participarea elevilor la activitățile suport pentru 

invatarea on-line 

(6) De asemenea, salariatul are următoarele interdicţii:  

a) Se interzice scoaterea elevilor de la cursuri pentru a efectua deplasări în interesul   

personalului liceului; 

b)  Cadrele didactice nu-şi pot întrerupe activitatea la clasă în cazul apelurilor telefonice 

personale sau în alte scopuri a căror soluţionare poate fi amânată până la pauză; 

c) Efectuarea de lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă;  

d) Părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic ( personal didactic-    auxiliar şi 

nedidactic );  
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e) Pretinderea / primirea de la alţi salariaţi, elevi sau persoane străine de avantaje pentru 

exercitarea atribuţiilor de serviciu;  

f) Folosirea numelui liceului în scopuri care pot duce la prejudicierea instituţiei;  

g) Introducerea în incinta liceului a obiectelor sau produselor prohibite de lege;  

h) Este strict interzis consumul băuturilor alcoolice în cadrul unităţii, precum şi intrarea la 

cursuri sau prezentarea la post în stare de ebrietate; 

i) Săvârşirea de acţiuni care pot pune în pericol salariaţii sau alte persoane, imobilele 

liceului, instalaţiile, utilajele etc.;  

j) Comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii liceului; 

k) Folosirea în interes personal a bunurilor liceului;  

l) Efectuarea de convorbiri telefonice de la posturile telefonice ale liceului în interes 

personal;  

m) Înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă sau păstrare;  

n) Scoaterea din unitate a bunurilor liceului, cu excepţia celor pentru există aprobarea 

conducerii;   

o) Folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje prin introducerea în spaţiile 

liceului a unor mărfuri în scopul comercializării acestora;  

p) Accesul salariaţilor în incinta liceului în afara orelor de program, fără acordul conducerii;  

(7) Constituie abateri disciplinare: 

a) Încălcarea interdicțiilor specificate la aliniatul (6); 

b) Părăsirea nemotivată a locului de muncă în interes personal; 

c) Falsificarea de acte privind diversele evidențe; 

d) Blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție în caz de incendiu în unitate; 

e) Comiterea actelor de violență fizică și/sau verbală la adresa colegilor, subordonaților sau 

superiorilor ierarhici; 

f) Absența nemotivată de la serviciu conduce la neplata orelor și se sancționează, înaintea 

declanșării cercetării disciplinare astfel: 

➢ diminuarea calificativului anual cu 0,5 puncte, până la max. 5 puncte 

g) Întârzierea la programul de lucru se sancționează, înaintea declanșării cercetării 

disciplinare astfel: 

➢ Observație verbală la primele 3 abateri 

➢ Notarea în condica de prezență la următoarele 5 abateri 

➢ Atenționarea în fața consiliului profesoral 

➢ Atenționare în fața consiliului de administrație 

h) Necompletarea condicii de prezență se sancționează, înaintea declanșării cercetării 

disciplinare astfel: 

➢ Observație verbală la primele 3 zile nesemnate 

➢ Neacordarea punctajului aferent din fișa de evaluare 

i) Absența nemotivată de la consiliul profesoral se sancționează, înaintea declanșării 

cercetării disciplinare astfel: 

➢ Observație verbală la prima abatere 

➢ Neacordarea punctajului aferent din fișa de evaluare pentru 2 abateri 

j) Refuzul nejustificat de a îndeplini dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici 

k) Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu 

l) Neglijare repetată în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu 

(8) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament de ordine interioară, conducerea 

liceului poate aplica sancţiunile prevăzute de Codul muncii sau de Legea nr. 1/2011. 

Sancţiunile aplicate vor fi luate în considerare la acordarea calificativelor anuale. 
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B. Drepturile și obligaţiile unităţii (angajatorului)      

Art. 12   

(1) În scopul organizării corespunzătoare a muncii şi a creării condițiilor optime pentru 

desfăşurarea normală a întregii activităţi a Liceul ,,Carol I” Bicaz, precum și pentru întărirea 

ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, şcoala are, în principal, următoarele 

drepturi: 

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

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă şi Regulamentului Intern; 

d) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;  

e) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;  

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului, precum şi criteriile 

de evaluare a realizării acestora.  

Art. 13   

(1) Angajatorului, îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să înmâneze un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 

b) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa 

deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

c) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 

vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

d) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege;  

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

f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

g) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg  din contractele  individuale de muncă, 

din contractul colectiv de muncă şi din lege; 

h) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

i) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

j) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 

respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, 

în meserie şi specialitate; 

k) să colecteze, prelucreze şi arhiveze (proceseze) date cu caracter personal pentru realizarea 

obiectului său de activitate, pe perioade stabilite conform prevederilor legale, pentru 

realizarea interesului său legitim, pentru executarea contractelor de muncă cu angajaţii, ȋn 

conformitate cu prevederile legale naţionale şi europene (Regulamentul European 

2016/679 și Legea 190/2018), cu politica internă, ȋn interes public, ȋn scopuri de cercetare 

ştiinţifică sau istorică, ȋn scopuri statistice ale activităţii unităţii; 

l) să informe ȋn scris angajaţii asupra politicii interne de protecţie a datelor personale şi 

asupra drepturilor pe care le au aceștia; 

m) cu privire la predarea asistată de tehnologie:  

- să informeze elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv 

cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au;  

- să evalueze capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse 

informaţionale şi de resurse umane;  

- să stabilească măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate 

cadrele didactice şi elevii din unitatea de învăţământ;  
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- să întreprindă demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a 

conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

- să gestioneze baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la 

internet; 

- să repartizeze, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de 

predare-primire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste 

mijloace; 

- să stabilească, împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele 

gratuite, aplicaţiile şi resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate 

în activitate;  

- să sprijine cadrele didactice şi elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la 

platformele şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ;  

- să identifice şi să aplice modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri 

speciale, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);  

- să monitorizeze modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului; 

- să ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la art. 13 din 

Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de 

învăţământ şi, după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt 

prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării, 

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada 

pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. 

Art. 14  

(1) Obligaţiile şi drepturile părţilor pe durata executării contractului individual de muncă pot 

fi stabilite şi prin clauze specifice, astfel: 

a) clauza cu privire la formarea profesională; 

b) clauza de neconcurenţă; 

c) clauza de mobilitate; 

d) clauza de confidenţialitate; 

e) clauza de stabilitate. 

 

 

CAPITOLUL V PROCEDURA DE SOLUȚIONARE PE CALE AMIABILĂ A 

CONFLICTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, A CERERILOR SAU A 

RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR 

Art. 15  

(1) Salariaţii pot adresa conducerii liceului, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale 

privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual de muncă sau contractul 

colectiv de muncă.  

(2) Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, 

conducerea dispune, dacă aste necesar, numirea unei comisii printr-o decizie a directorului, care 

să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate.  

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la 

secretariatul liceului, pe baza raportului comisiei, conducerea comunică în scris răspunsul către 

petiţionar.  

 (4) Semnarea răspunsului se face de către director. În răspuns se indică, în mod obligatoriu, 

temeiul legal al soluţiei adoptate.  

(5) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, nu se 

iau în considerare.  
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CAPITOLUL VI REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 

  

Art. 16   

(1) Salariatul are următoarele obligaţii de disciplină a muncii: 

a) să semneze condica de prezenţă, la prezentarea şi la plecarea la şi de la unitate, cu 

indicarea orelor de sosire şi de plecare;  

b) să respecte regulile interne de acces şi de plecare din unitate; 

c) să respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regulament Intern;  

d) în timpul lucrului să nu părăsească locul său de muncă, decât dacă acest lucru este permis 

de sarcinile care-i sunt atribuite şi/sau de dispoziţia conducătorului direct al locului de 

muncă, cu excepţia situaţiilor de pericol iminent; 

e) să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în 

fişa postului sau care i-au fost încredinţate de conducătorul său direct conform legii; 

f) personalul didactic are obligaţia să se prezinte la punctul de lucru cu minimum  10 minute 

înainte de începerea efectivă a activităţii didactice desfăşurate cu copii, pentru a avea 

timpul  necesar pregătirii pentru activitatea specifică; 

g) să folosescă un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii săi de muncă, cu subalternii şi cu 

personalul de conducere al unităţii; orice dispută de natură personală pe teritoriul unităţii 

şi în timpul programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară; 

h) să aplice normele legale de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor; să anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol locul său de muncă 

sau orice situaţie de pericol iminent; 

i) să participe la instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi instruirea periodică de 

protecţie a muncii şi P.S.I.; 

j) să nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenţă nemotivată constituie abatere 

disciplinară, cu toate consecinţele care decurg din prezentul Regulament Intern; 

acumularea unui număr de 3 (trei) zile de absenţe nemotivate consecutive sau la 

împlinirea  unui număr de 10 (zece) zile de absenţe nemotivate într-un interval de 2 

(două) luni, atrage desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

k) să anunţe, în maximum 48 de ore, situaţia de boală şi obţinerea certificatului medical 

legal, în situaţie contrară fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate în 

considerare; în cazuri temeinic justificate legate de imposibilitatea salariatului de a anunţa 

situaţia dificilă  din punct de vedere medical în care se află,  aceasta regulă nu se aplică; 

l) să-şi efectueze verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării 

contractului individual de muncă; 

m) să anunţe conducerea despre orice modificare a datelor personale intervenită, pentru o 

corectă preluare în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii şi de impozitare a 

veniturilor, precum şi pentru o evidenţă corectă la nivelul angajatorului; 

n) să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adăpost a bunurilor unităţii, în 

conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea unității școlare; 

o) să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unităţii, care vizează îmbunătăţirea 

condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnice ale 

locului său de muncă; 

Art. 17  

(1) Salariaților unităţii le este interzis: 

a) să consume băuturi alcoolice în timpul prezenţei în spaţiile şi pe teritoriul unităţii sau să se 

prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate; 

b) să presteze munci contrare recomandărilor medicale; 

c) să adreseze injurii sau jigniri celorlalţi salariaţi sau şefilor pe linie ierarhică; să adreseze 

injurii sau jigniri elevilor şi/sau vizitatorilor unităţii; să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalţi 
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salariaţi, cu conducerea unităţii sau cu elevii şcolarizaţi în unitatea de învăţământ, cu părinţii 

acestora, precum şi cu orice alte persoane cu care intră în contact în incinta  unităţii; 

d) să comită  acte imorale, violente sau degradante;  

e) să introducă materiale toxice sau  inflamabile, cu excepţia materialelor de acest gen 

aprovizionate, depozitate şi utilizate corespunzător de către unitate, în scopul acoperirii 

nevoilor curente ale acesteia, după caz; 

f) să introducă şi să consume substanţe stupefiante; 

g) să introducă, să răspândească sau să afişeze manifeste de orice fel în incinta  unităţii; 

h) să desfăşoare în incinta  unităţii activităţi politice de orice fel; 

i) să efectueze în incinta unităţii şi/sau la locul său de muncă/postul său de lucru, alte lucrări 

sau să presteze alte activităţi decât cele care constituie obligaţii de serviciu; să folosească 

mijloacele de comunicaţie (telefon, fax etc), cât şi cele de birotică în alte scopuri decât cele 

care privesc operaţiile şi interesele unităţii, după caz;  

j) să folosească telefonul mobil  în timpul orelor de curs; 

k) să primească de la o instituţie, client sau terţă persoană fizică sau juridică cu care unitatea 

întreţine relaţii contractuale şi cu care salariatul intră în contact datorită sarcinilor de 

serviciu, vreo indemnizaţie, orice cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerată, de 

asemenea, o încălcare a interdicţiei; 

l) să utilizeze orice element al patrimoniului unităţii în interes personal, fără acordul prealabil 

al conducerii; 

m) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare; 

n) să reprezinte unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, fără a avea 

împuternicire scrisă prealabilă; 

o) să folosească informaţiile de care au luat cunoştinţă pentru obţinerea de avantaje personale;  

p) să presteze activitate de pregătire particulară pentru elevii școlii, în unitate; 

q) să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi 

viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

 

CAPITOLUL VII ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 

Art. 18  

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

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

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

ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

(2) Conducerea liceului dispune de prerogative disciplinare având dreptul - conform legii - de a 

aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 

disciplinară. 

(3) În conformitate cu art. 52 din OME nr. 4183/2022, Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului 

didactic, personalului didactic auxiliar și celui de conducere, în raport cu 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 superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei 

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

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

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

— Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancţiunile disciplinare 

care se pot aplica personalului nedidactic sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

CAPITOLUL VIII REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARÃ 

 

Art. 19  

(1) Conducerea liceului stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

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

           a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

           b) gradul de vinovăție a salariatului; 

           c) consecințele abaterii disciplinare; 

           d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

           e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

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

Art. 20  

(1) Conducerea liceului 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. 21  

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi 

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, 

ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un 

motiv obiectiv dă dreptul conducerii liceului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate 

probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, 

de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Art. 22  

1) Conducerea liceului dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
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a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de 

salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 

251 alin. (3) , Codul Muncii, nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată: 

a) de personalul didactic, didactic – auxiliar și de conducere, în termen de 15 zile de la 

comunicare,  la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.  

b) de personalul nedidactic, la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării. 

 

 

 

CAPITOLUL IX MODALITÃŢILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE 

SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 

 

Art. 23  

(1)Pentru asigurarea aplicării tuturor dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă la 

nivelul unității funcționează  următoarele principii:  

a) permanenta informare a conducerii despre aparițiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul relațiilor de muncă;  

b) imediata informare, sub semnătură, de luare la cunoștință  a salariaților despre noile 

reglementări în domeniul relațiilor de muncă și mai ales a sancțiunilor specifice;  

c) imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relațiilor de 

muncă la nivelul școlii;  

d) însușirea și aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activității 

unității; 

(2) Pentru buna funcționare a internatului școlar, durata timpului de muncă, ce include şi orele 

suplimentare, în cazul pedagogului școlar și a supraveghetorului de noapte, poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată  pe o perioadă de 

referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână, conform Legii 

53/2003 actualizată, art. 114, alin.(2). 

(3) Pentru salariații angajați pe post de fochist, timpul de muncă se va calcula în conformitate cu  

Legea 53/2003 actualizată, art. 114, alin.(4), conform căruia sub rezerva respectării 

reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, din motive 

obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea 

derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin. (3) , dar pentru perioade de referinţă 

care în niciun caz să nu depăşească 12 luni. 

(4) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în condiţiile legii, 

de un spor la salariu de 25% din salariul de bază. 

(5) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între 

orele 22.00-06.00. 
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(6) Personalul din învăţământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, 

dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul 

care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu 

personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială  se depune la registratura 

unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe 

perioada învoirii. Cererea se soluţionează în maximum 24 de ore. 

(7) Programul de lucru pentru salaraţii unităţi este prevăzut ȋn Anexa 4. 

 

 

CAPITOLUL X CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALÃ A 

SALARIAŢILOR. 

Art. 24  

(1)  Evaluarea personalului didactic și didactic – auxiliar se realizează conform procedurii 

operaționale PO – S.03, Anexa 1.  

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează conform procedurii operaționale PO – S.04, 

Anexa 2. 

 

CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE 

Art. 25  

(1) Prezentul regulament se aplică de la data aprobării de către Consiliul de Administraţie al 

liceului. 

(2) Orice alte modificări ulterioare sunt numai de competenţa Consiliului de Administraţie şi vor 

constitui obiectul anexelor la documentul de faţă. 

(3) Toți salariații liceului au obligația să cunoască şi să respecte prevederile acestui regulament. 

Necunoașterea prevederilor sale nu poate fi invocată ca scuză exoneratoare de răspundere. 

(4) Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința personalului: 

a) prin publicare pe site-ul liceului, pentru personalul didactic și didactic - auxiliar 

b) prin distribuirea câte unui exemplar pentru personalul nedidactic de la liceu, respectiv de la 

cantină/internat.  

Prezentul Regulament conţine 4 anexe: 

Anexa 1: Procedura operațională pentru valuarea personalului didactic și didactic – auxiliar- PO – 

S.03 

Anexa 2: Procedura operațională pentru evaluarea personalului nedidactic- PO – S.04 

Anexa 3: Atribuţiile profesorului de serviciu 

Anexa 4: Programul de lucru al personalului Liceului ,,Carol I” Bicaz 

 

                                           

                                                             

 

Director, 

Prof. Balint Valeria 

 



Anexa 1-R.I. 

Liceul „Carol I” Bicaz 
____________________________________ 

 

Compartiment 

Secretariat 

 

Procedura Operațională 
 

EVALUAREA PERSONALULUI 

DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR 

Cod: PO-S.03 

Ediţia II 

Nr. de ex. 2 

Revizia 1 

Nr. de ex. 2 

Pag. 15 / 115 

Exemplar nr. 1 

 

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

a reviziei în cadrul ediţiei procedurii  

Nr. 

Crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1.1. Elaborat Lungu Carmen Secretar șef   

 

1.2. Verificat  Hrap Suzana Director adjunct   

 

1.3. Aprobat  Balint Valeria Director   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau reviziei ediţiei 

2.1. Ediția I - -  

2.2. Ediția II - -  

2.3. Ediția II 

Revizia I 

1.Lista 

responsabililor 

2. Legislație 

secundară 

  

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exem

-plar 

nr. 

Compar-

timent 
Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă-

tura 

3.1. Aplicare  1 Secretariat Secretar șef Lungu 

Carmen 

 

 

 

 

3.2. Aplicare  1 Secretariat Secretar  Zaharia 

Gabriela 

 

 

 

3.3. Informare 2 Conducere Director 

Director adjunct 

Balint 

Valeria 

Hrap 

Suzana 

 

 

 

 

3.4. Informare  2 Compartiment

ele 

operationale 

Personalul 

didactic, 

didactic auxiliar 

Conform 

tabel anexat 

  



 

 

4. Scopul procedurii  

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. 

4.2.Procedura dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. 

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

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

director, în luarea deciziei. 

 

5. Domeniul de aplicare 

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

- Procedura se referă la modul de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar din cadrul 

Liceului „Carol I” Bicaz, conform legislaţiei în vigoare. 

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

desfăşurate de entitatea publică 

- Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din instituţia de învăţământ se 

realizează anual. 

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

procedurată: 

- Promovarea personalului liceului. 

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

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

- Compartiment Secretariat; 

- Personal didactic și didactic auxiliar. 

 

6.  Documente de referinţă 

6.1 Reglementări internaționale:  

6.2 Legislație primară:  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 1 /2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare. 

6.3  Legislație secundară: 

-   Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 



- Ordinul nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare şi Ordin 

nr.3189/27.01.2021; 

- Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, 

îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de 

control intern managerial la entităţile publice. 

6.4  Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:  

- Regulamentul de Ordine Interioară 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1 Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 
Termenul 

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

termenul 

1. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente 

dintr-o entitate. 

2. Procedură de sistem Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor 

dintr-o entitate. 

3. Proces Un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic 

structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective 

definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare. 

4. Ediţie a unei proceduri 

formalizate 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată. 

5. Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

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

ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi 

difuzate. 

6. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de omogenitate şi similaritate 

ridicat; cunoştinţele necesare realizării activităţii sunt din 

domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o 

pregătire profesională sensibil unitară; activitatea cuprinde 

atribuţii omogene ce revin compartimentelor entităţii 

publice. 

7. Activitate 

procedurabilă 

Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de complexitate şi 

omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi 

modalităţi de lucru, general valabile, în vederea 

îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţă, a obiectivelor 

compartimentului/entităţii publice. 

8. Consiliu de 

administrație 

Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți 



Nr. 

Crt. 
Termenul 

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

termenul 

ai părinților, ai consiliului local, ai primarului, ai cadrelor 

didactice, inclusiv directorul unității de învățământ, și, 

după caz, directorul adjunct. 

9. Control intern 

managerial 

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 

concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod 

economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, 

structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 

Sintagma "control intern managerial" subliniază 

responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea 

sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru 

realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice. 

 

7.2. Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedura de sistem 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. Î Înregistrare 

8. PO Procedură operaţională 

9. CA Consiliu Administrație 

10. S Compartimentul Secretariat 

 

 

8. Descrierea procedurii  

 

8.1. Generalităţi 

 

    Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din instituţia de învăţământ 

se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta procedură, pentru 

întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul instituţiei de învăţământ şi 

are două componente: 

  a) autoevaluarea; 

  b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. 

Fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt 

incluse în anexa 2 din procedură. 

Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară se 

operaţionalizează/individualizează de către conducerea instituţiei de învăţământ. 



Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual de către consiliul de 

administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă. 

Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate 

cadrele didactice şi didactice auxiliare se stabilesc de către directorul fiecărei instituţii de 

învăţământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice/catedrelor sau al 

compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru. 

Activitatea de evaluare vizează personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat în 

unitate, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat. 

În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îşi desfăşoară 

activitatea în o perioadă mai mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parţială a activităţii se 

realizează pentru perioada efectiv lucrată în instituţia de învăţământ - dar care trebuie să fie de 

minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă. 

Calificativul parţial va fi acordat de consiliul de administraţie conform punctajelor din 

domeniile cuprinse în fişa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul 

stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parţial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei 

în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare. 

În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfăşoară activitate 

în două sau mai multe unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face 

în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcţionează. Cadrele didactice au 

obligaţia să îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învăţământ. 

Unitatea de învăţământ are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte 

punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverinţe vor fi depuse de cadrul 

didactic/didactic auxiliar la unitatea de învăţământ unde are funcţia de bază. Media punctajelor 

se va realiza pe domenii, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ unde se face 

evaluarea finală şi acordarea calificativului. 

Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie 

privind acordarea calificativului anual. 

 

8.2. Documente utilizate:  

 

- Graficul/calendarul activităţilor de evaluare; 

- Fişa - Cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual 

pentru personalul didactic și didactic auxiliar; 

- Fişa Cadru a postului - cadru didactic și personal didactic auxiliar în învăţământul 

preuniversitar. 

8.3. Resurse necesare: 

8.3.1.  Resurse materiale  

- birouri, scaune, rechizite; 

- linii telefonice, calculatoare, imprimantă, reţea internet; 

8.3.2. Resurse umane  

- Personal didactic; 

- Personal didactic auxiliar; 



- Compartiment Secretariat. 

8.3.3. Resurse financiare  

- Conform bugetului aprobat pentru anul în curs. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se realizează 

în următoarele etape: 

  a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de 

autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa 

de autoevaluare. 

  b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul 

comisiei metodice/catedrei sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă - punctaj 

acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată. 

  c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul 

consiliului de administraţie al instituţiei de învăţământ. 

 Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic şi didactic 

auxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fişei cadru de 

autoevaluare/evaluare, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care 

trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face 

evaluarea. 

 

8.4.1 Domenii de evaluare şi criterii de performanţă  

Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare 

şi criterii de performanţă: 

  a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă: 

I. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei; 

II. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii; 

III. Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare; 

IV.  Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul managerial al unităţii. 

  b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă: 

I. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice; 

II. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC; 

III. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor; 



IV. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de 

voluntariat; 

V. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării 

competenţei de "a învăţa să înveţi". 

  c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă: 

I. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor 

de evaluare; 

II. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor; 

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

evaluare unică; 

IV. Promovarea autoevaluării şi interevaluării; 

V. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali; 

VI. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării. 

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă: 

I. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi; 

II. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale; 

III. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor; 

IV. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

 e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de 

performanţă: 

I. Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea 

la programele de formare/perfecţionare; 

II. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil; 

III. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal; 

IV. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu 

elevii, personalul liceului, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;  

  f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu 

următoarele criterii de performanţă: 

I. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale; 

II. Promovarea ofertei educaţionale; 



III. Promovarea imaginii liceului în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii; 

IV. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar; 

V. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a 

sarcinilor suplimentare; 

VI. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 

  g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă: 

I. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament) 

II. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 

Pentru evaluarea personalului didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi 

criterii de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar. 

  8.4.2 Evaluarea anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar 

Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a 

activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la 

secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 la 

procedură. 

Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează 

în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

La solicitarea comisiilor metodice/catedrelor/compartimentelor funcţionale sau a 

consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca 

anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la 

autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în liceu şi nu există, ca obligaţie, 

la portofoliul personal. 

Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de comisie 

metodică/catedră, pe specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de evaluare 

prevăzut în anexa 1 a prezentei proceduri. 

Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul 

şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform 

graficului activităţilor de evaluare prevăzute în anexa 1. 

Fiecare comisie metodică/catedră/compartiment completează rubrica de evaluare 

menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în 

baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei 

consiliului de administraţie. 

La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de 

evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar. 



Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare 

şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului 

didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de 

Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare. 

Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru 

didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare. 

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este: 

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

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

  - de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 

  - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 

În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual 

pentru fiecare angajat în parte. 

Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordat de către consiliul de administraţie 

sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este 

prezent la şedinţa consiliului de administraţie. 

Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi 

comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care 

nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie. 

8.4.3 Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor 

Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra 

punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul 

prevăzut în anexa 1. Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ 

în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este 

formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru 

profesionalism şi probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil 

exprimate. 

Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat 

evaluarea în consiliul de administraţie. Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează 

de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere. 

     Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de 

contencios administrativ competentă. 

La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările 

comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de 

învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate 

solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

Compartimentul (postul)/ 

acţiunea (operaţiunea) 
Director CA 

Compartiment 

Secretariat 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar 

Comisia de 

soluţionare a 

contestaţiilor 



 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă 

Denumirea 

anexei 
Elaborator Aprobă 

Nr. de 

exem-

plare 

Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente 
loc perioadă 

 Copertă ------------- -----------   Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

A1-PO-

S.03 
Graficul/ 

calendarul 

activităţilor de 

evaluare 

Secretariat Director 1 Toate 

comparti

mentele 

Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

A2-PO-

S.03 
Fişa-Cadru de 

autoevaluare/ 

evaluare în 

vederea 

acordării 

calificativului 

anual pentru 

personalul 

didactic și 

didactic 

auxiliar 

Responsabil  Director 1 Secretari

at 

Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

 

11. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

0 Coperta 0 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

1/11 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  1/11 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii  

1/11 

4 Scopul procedurii  2/11 

5 Domeniul de aplicare  2/11 

Autoevaluarea activităţii realizată 

de fiecare angajat pe baza fişei de 

autoevaluare/evaluare. 

A  Ap E  

Evaluarea activităţii personalului 

didactic/didactic auxiliar la nivelul 

comisiei metodice/catedrei sau al 

compartimentului funcţional. 

A  Ap  Ap   

Evaluarea finală a activităţii 

personalului didactic/didactic 

auxiliar. 

V  A E Ap  

Înregistrarea şi rezolvarea 

contestaţiilor. 

A  Î E Ap  



6 Documente de referinţă  2/11 
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Anexa 2-R.I. 

 

Liceul „Carol I” Bicaz 
____________________________________ 

 

Compartiment 

Secretariat 

 

Procedura Operațională 
 

EVALUAREA PERSONALULUI 

NEDIDACTIC 
 

Cod: PO-S.04 

Ediţia II 

Nr. de ex. 2 

Revizia 1 

Nr. de ex. 2 

Pag. 15 / 105 

Exemplar nr. 1 

 

 

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

a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

  

Nr. 

Crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1.1. Elaborat Lungu Carmen Secretar șef   

 

1.2. Verificat  Hrap Suzana Director   

 

1.3. Aprobat  Balint Valeria Director   

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul 

ediţiilor procedurii  

 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau reviziei ediţiei 

➢  Ediția I - -  

➢  Ediția II - -  

➢  Editia II Lista 

responsabililor 

  

➢  Editia II  

Revizia I 

Lista 

responsabililor 

Legislație 

secundară 

  

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exem

-plar 

nr. 

Compar-

timent 
Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnă-

tura 

a)  Aplicare  1 Secretariat Secretar șef Lungu 

Carmen 

 

 

 

 



b)  Aplicare  1 Secretariat Secretar  Zahariea 

Gabriela 

 

 

 

 

c)  Informare 2 Conducere Director Balint 

Valeria 

 

 

 

 

 

 

4. Scopul procedurii  

1.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. 

1.2. Procedura dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. 

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

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

director, în luarea deciziei. 

 

5. Domeniul de aplicare 

 

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

- Procedura se referă la evaluarea personalului nedidactic din cadrul Liceului „Carol I” Bicaz, 

conform legislaţiei în vigoare. 

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

desfăşurate de entitatea publică 

- Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod sistematic 

şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi 

creativităţii, pentru fiecare salariat. 

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

procedurată: 

- Promovarea personalului. 

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

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

- Compartiment Secretariat. 

- Personal nedidactic. 

 

6.  Documente de referinţă  

1.1. Reglementări internaționale:  

6.2 Legislație primară:  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare. 



6.3  Legislație secundară: 

-   Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- Ordinul 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

- Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, 

îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de 

control intern managerial la entităţile publice. 

6.4  Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: 

- Regulamentul de Ordine Interioară 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1. Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 
Termenul 

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

termenul 

1. Procedură 

operaţională 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-

o entitate. 

2. Procedură de 

sistem 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-

o entitate. 

3. Proces Un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic 

structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective 

definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare. 

4. Ediţie a unei 

proceduri 

formalizate 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată. 

5. Revizia în cadrul 

unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

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

unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

6. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de omogenitate şi similaritate 

ridicat; cunoştinţele necesare realizării activităţii sunt din 

domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o 

pregătire profesională sensibil unitară; activitatea cuprinde 

atribuţii omogene ce revin compartimentelor entităţii publice. 

 

7. Activitate 

procedurabilă 

Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate 

ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, 



Nr. 

Crt. 
Termenul 

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

termenul 

general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a 

obiectivelor compartimentului/entităţii publice. 

8. Consiliu de 

administrație 

Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, constituit 

din 7, 9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți ai părinților, ai 

consiliului local, ai primarului, ai cadrelor didactice, inclusiv 

directorul unității de învățământ, și, după caz, directorul adjunct. 

9. Fișa de evaluare Document pe baza căruia se realizează evaluarea personalului 

nedidactic. 

10. Control intern 

managerial 

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 

concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, 

în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, 

eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile 

organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern 

managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor 

ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor interne 

desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor 

specifice. 

 

7.2. Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedura de sistem 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. PO Procedură operaţională 

8. CA Consiliu Administrație 

9. S Compartiment Secretariat 

 

8. Descrierea procedurii  

8.1 Generalităţi: 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 

     a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;    

     b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de 

creştere a performanţelor lor; 

     c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;    

 

7.2. Documente utilizate:  

- Criterii generale de evaluare a personalului contractual; 

- Fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului 

nedidactic;  



- Fişa postului – personal nedidactic. 

 

7.3. Resurse necesare: 

7.3.1.  Resurse materiale  

- birouri, scaune, rechizite; 

- linii telefonice, calculatoare, imprimantă, reţea internet; 

 

7.3.2. Resurse umane  

- Personal nedidactic; 

- Compartiment Secretariat; 

- Director. 

7.3.3. Resurse financiare  

- Conform bugetului aprobat pentru anul în curs. 

7.4. Modul de lucru 

 Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor 

profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului 

ierarhic, prin acordarea unuia dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi 

"nesatisfăcător" conform Ordinului 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 

 Perioada de evaluare este cuprinsă între 01-31 ianuarie a fiecărui an. 

 Perioada de evaluare este cuprinsă între 01 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui 

în care se face evaluarea. 

 În mod excepțional, evaluarea performanțelor anuale individuale se face și în cursul 

perioadei evaluate, în următoarele cazuri: 

 a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului evaluat 

încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puțin 3 luni sau se modifică, în condițiile legii; 

 b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, 

raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puțin 3 luni sau 

se modifică, în condițiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, 

suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă sau raporturilor de serviciu, într-o perioadă 

de cel mult 15 zile calendaristice, să realizeze evaluarea personalului din subordine; 

 c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă 

de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie 

corespunzătoare studiilor absolvite; 

 d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată este promovată în 

grad/treaptă profesională. 

 Calificativul acordat ca urmare a evaluării în cazurile prevăzute mai sus va fi avut în 

vedere la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale. 

  Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale se va realiza în baza 

următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea nr. 284/2010: 

a) cunoştinţe şi experienţă; 

b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

c) judecata şi impactul deciziilor; 

d) influenţă, coordonare şi supervizare; 



e) contacte şi comunicare; 

f) condiţii de muncă; 

g) incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

 După caz, pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare de către angajator. 

 Pe baza criteriilor de evaluare, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă 

note de la 1 la 5, pentru criteriul prevăzut în fișa de evaluare a fiecărui angajat, al cărui model 

este prevăzut în anexa nr. 1 la procedura operațională. 

 Nota finală a evaluării reprezintă media aritmedică a notelor acordate pentru fiecare 

criteriu. 

 Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător.  

    b) între 2,01-3,50 - satisfăcător.  

     c) între 3,51-4,50 - bine.  

     d) între 4,51-5,00 - foarte bine.  

   Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către conducătorul ierarhic 

superior al persoanei evaluate. 

   După aducerea la cunostința persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în 

fișa de evaluare, aceasta se semnează și se datează de către evaluator și persoana evaluată. 

  În cazul în care între persoana evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra 

consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fișa de evaluare.   

 Evaluatorul poate modifica fișa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun. 

 Fișa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situația în care calitatea de 

evaluator o are directorul liceului, fișa de evaluare nu se contrasemnează. 

 Are calitarea de contrasemnatar superiorul ierarhic al evaluatorului, potrivit structurii 

organizatorice a liceului. 

 Fișa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în 

următoarele cazuri: 

 a) aprecierile consemnate nu corespund realității; 

 b) între evaluator și persoana evaluată există diferențe de opinie care nu au putut fi 

soluționate de comun acord. 

 Fișa de evaluare modificată în condițiile prevăzute mai sus se aduce la cunoștința 

persoanei evaluate. 

 Angajații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la directorul liceului. 

   Directorul liceului soluționează contestația pe baza fișei de evaluare, a 

referatului întocmit de persoana evaluată și a celui întocmit de evaluator și avizat de 

contrasemnatar. 

 Contestația se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștința de 

către persoana evaluată a fișei de evaluare contrasemnată și se soluționează în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a  contestației. 

 Rezultatul contestației se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de 

la soluționarea contestației. 

 Angajații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației formulate se pot adresa 

instanței competente, potrivit legii. 



 Angajații evaluați direct de către conducătorul instituției de învățământ, care sunt 

nemulțumiți de rezultatul evaluării, se pot adresa instanței competente, potrivit legii. 

 

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

 
 

 

9. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă 
Denumirea anexei Elaborator Aprobă 

Nr. de 

exem-

plare 

Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente loc perioadă 

         Copertă ------------- -----------   Arhivă Conform 

Nomencla

tor 

Arhivistic 

 

A1-PO-

S.04 
Fişă de evaluare a 

performanţelor 

profesionale și 

individuale ale 

persoanalului 

nedidactic 

Evaluator Director 1 - Arhivă Conform 

Nomencla

tor 

Arhivistic 

 

 

10. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

0 Coperta 0 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

1/8 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  1/8 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii  

1/8 

4 Scopul procedurii  2/8 

5 Domeniul de aplicare  2/8 

6 Documente de referinţă  2/8 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/8 

8 Descrierea procedurii  4/8 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 8/8 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 8/8 

11 Cuprins  8/8 

 

 

 

Compartimentul (postul)/ 

acţiunea (operaţiunea) 
Director 

Personal  

nedidactic 

Compartiment 

Secretariat 

Evaluarea personalului nedidactic.  A Ap Ap 

Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor. Ap E Î 



 FISĂ DE EVALUARE 

a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual  

(O.M. 3860/10.03.2011) 

Numele si prenumele persoanei evaluate:…………………………………………………………...  

Functia:……………………………………………..  

Numele si prenumele evaluatorului:………………………………………………….  

Perioada evaluată:……………………………..  

 

Criterii de evaluare Nota acordată  

1-5 

Punctaj  

acordat 

Autoevaluare Evaluare 

1. CUNOSTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ 1   

1.1 Cunoştinţe specifice postului  0,25   

1.2 Exactitatea lucrărilor  0,25   

1.3 Calitatea lucrărilor efectuate  0,25   

1.4 Experienţă în utilizarea şi exploatarea  

uneltelor/echipamentelor / utilajelor/ 

aparatelor din  

dotarea postului  

0,25   

2. COMPLEXITATE, CREATIVITATE 

SI  

DIVERSITATEA ACTIVITĂȚILOR  

1   

2.1 Asumarea responsabilităţilor atribuite ca 

sarcini de serviciu  

0,20  

 

  

2.2 Promptitudine în realizarea sarcinilor de 

serviciu  

0,20   

2.3 Disponibilitate pentru executarea 

/realizarea unor  

sarcini suplimentare în condiţii speciale 

0,20  

 

  

2.4 Aplicarea prevederilor legislaţiei, a 

actelor  

normative cu caracter general şi specific 

domeniului de activitate  

0,20   

2.5 Preocupări pentru ridicarea nivelului 

profesional  

0,20   

3. CONTACTE SI COMUNICARE  1   

3.1 Utilizarea unor metode adecvate de 

comunicare cu superiorii  

0,25  

 

  

3.2 Utilizarea unor metode adecvate de 

comunicare  

cu cadrele didactice, elevii şi părinţii 

acestora  

0,25  

 

  

3.3 Raportează deficienţele constatate  0,25   

3.4 Utilizează un limbaj adecvat  0,25   

4. CONDITII DE MUNCĂ  1   

4.1 Planificarea sarcinilor , organizarea 

activităţilor  

proprii şi a timpului de muncă 

0,20  

 

  

4.2 Gestionarea şi păstrarea mijloacelor fixe 

şi a  

obiectelor de inventar primate în / spre 

folosinţă  

0,20  

 

  

4.3 Utilizarea adecvată a resurselor puse la 0,20   



dispoziţie  

4.4 Aplică normele şi principiile de 

securitate în  

muncă ; utilizarea consecventă a 

echipamentelor de  

protecţie şi siguranţă  

0,20  

 

  

4.5 Aplică procedurile/ instrucţiunile impuse  

 

0,20   

5. INCOMPATIBILITĂTI ȘI 

REGIMURI  

SPECIALE  

1  

 

  

5.1 Respectarea obligaţiilor  0,20   

5.2Atitudinea faţă de relaţiille conflictuale  0,20   

5.3 Disciplina în muncă  0,20   

5.4 Munca în echipă  0,20   

5.5 Respectarea regulamentelor interne  0,20   

TOTAL     

 

Nota finală………………………………..(media aritmetică a notelor acordate pentru cele cinci  

criterii de evaluare)  

Calificativul acordat…………………………  

 

Obs. 1,00 – 2,00 NESATISFĂCĂTOR  

2,01 – 3,50 SATISFĂCĂTOR  

3,51 – 4,50 BINE  

4,51 – 5,00 FOARTE BINE  

Programele de instruire recomandate să fie urmate în perioada pentru care se va face evaluarea:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul):  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numele si prenumele persoanei 

evaluate:…………………………………………………………….  

Semnătura persoanei evaluate:………………………………………………………………..  

Data……………………………………………….  

Numele si prenumele evaluatorului:…………………………………………………………….  

Functia:…………………………………………………………..  

Semnatura evaluatorului:………………………………………………………………..  

Data……………………………………………….  

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul):  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………

……… 



 

Numele si prenumele persoanei care 

contrasemnează………………………………………………….  

Functia:…………………………………………………………..  

Semnatura persoanei care contrasemneză………………………………….  

Data……………………………………………….  

Luarea la cunostintă de câtre persoana evaluată a fisei de evaluare după contrasemnare:  

Semnatura persoanei evaluate:………………………………..  

Data:…………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXA 3-R.I. 

 

ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU  

 

În unităţile de învăţământ, se organizează pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală. 

Atribuţiile personalului de serviciu sunt : 

1. Se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului  

2. Efectuează, la intrarea în serviciu, trecerea în revistă a palierului unităţii şcolare unde 

este repartizat, pentru a constata starea de igienă, de ordine precum şi integritatea 

bunurilor şcolii; ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând 

la nevoie sprijinul conducerii şcolii. 

3. Asistă la deschiderea rastelului cataloagelor,   preia cheia rastelului şi verifică 

integritatea acestora (dimineaţa) şi la sfârşitul programului realizează evidenţa 

cataloagelor şi predă cheia rastelului . 

4. Urmăreşte respectarea de către personalul didactic a programului prevăzut în orarul 

şcolii şi împreună cu conducerea ia măsuri pentru acoperirea orelor la care acestea nu 

sunt prezente. 

5. Ia act în mod nemijlocit de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de 

la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau de alte nereguli apărute în şcoală şi încearcă 

rezolvarea lor operativă. 

6. Urmăreşte efectuarea la timp şi integral a orelor de curs.  

7. Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau 

a drogurilor, comportamentul indecent în şcoală şi în spaţiul din jurul şcolii. 

8. Sesizează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţia mediului; ia 

măsuri operative în caz de necesitate. 

9. Consemnează toate constatările în registrul de procese verbale şi propune măsuri de 

înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare. 

10. Informează conducerea şcolii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului. 

11.     Profesorii de serviciu din corpurile unitatii de invatamant sunt obligaţi să 

supravegheze activitatea elevilor din timpul pauzelor. 

12. Acţionează operativ pentru remedierea unor nereguli apărute în desfăşurarea 

activităţilor, informează conducerea şcolii în cazul în care rezolvarea problemelor 

depăşeşte posibilităţile profesorului de serviciu. 

13. Nu permite intrarea persoanelor străine în interiorul unităţii. În caz de incendii, 

inundaţii, explozii sau atacuri asupra unităţii anunţă directorul şcolii şi administratorul 

prin toate mijloacele. 

14. Informează conducerea unităţii despre eventualele evenimente produse pe linie de pază, 

iar cele mai deosebite sunt semnalate Poliţiei Bicaz, telefon 0233 253437  

15. Asigură respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, nepermiţând 

elevilor să folosească petarde, pocnitori etc. 

16. La sfârşitul programului, redactează  procesul- verbal de constatare 

Nerespectarea acestor obligaţii atrage sancţionarea prin reducerea calificativului anual iar în 

cazul repetării abaterilor,  sancţiuni conform Codului Muncii. 
 



Anexa 4-R.I. 

 

Aprobat în ședința CA din 02.09.2022 

Nr.4274/02.09.2022 

 

Programul de lucru al personalului în anul școlar 2022-2023 

 

Programul de lucru al personalului de conducere 

 
Nr.crt. Functia  Numele si prenumele Programul de lucru 

1 Director Balint Valeria 8:00-16:00 

2 Director adjunct Hrap Suzana 8:00-16:00 

 

Programul de lucru al personalului didactic/profesori şi a elevilor: 

 

43 cadre didactice de predare: 

8:00- 14:00/15:00 conform orarului 

Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră 

 

Programul de lucru al psihologului școlar 

 

L: 8-12 , M: 8-12 , M:8-12 Corp gara-Liceul Carol I Bicaz,  

J:8-11, V:8-11 Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Bicaz 

 

Program   de lucru cabinet medical 

 

Asistent medical: 7:00-15:00  

 
Programul de lucru al personalului didactic auxiliar 

 

Nr.crt. Functia  Numele si prenumele Programul de lucru 

1 Secretar sef Lungu Carmen L-J: 7:30-16:00 

V: 8:00-14:00 

    Programul de lucru cu 

elevii: 11.00-14. 00 

2 Secretar Zaharia Gabriela 

3 Informatician Vancea Ioan-Radu L-V:8:00-16:00 

4 Administrator 

financiar 

Stoian Monica L-V:8:00-16:00 

5 Administrator de 

patrimoniu 

Vaideanu Vasile L-V:6:30-14:30 

6 Bibliotecar Cordel Georgeta L-V:7:30-15:30 

7 Laborant Tepes-Bobescu Ana L-V:7:30-15:30 

8 Pedagog Taranu Raluca Luni-Joi: 15:00-23:00 

Vineri: 14:00-22:00 

Sambata-Duminica:  

- programare personal 

nedidactic şi didactic auxiliar 

conform programării 

9 Supraveghetor de 

noapte 

Son Elena Duminica: 22:00-6:00  

Luni-Joi:23:00-7:00 

(vineri şi sambătă  noaptea 

atribuţiile sunt preluate de 

personal nedidactic şi 
didactic auxiliar conform 

programării) 

 

 



 

 

 

Programul de lucru a personalului nedidactic 

 

Nr.crt. Functia  Numele si prenumele Programul de lucru 

1 Magazioner Giurgea Floricica 6:30-14:30 

Preia activitatile la 

internat: program de 

dimineata 6.30-6.45 

2 Bucatar Lohan Angela Gheorghita 8:00-16:00 

 

3 Ingrijitor internat Zait Gabriela Katiusa 7:00-15:00 

4 Herlea Liliana 12:30-20:30 

Preia atributii de 

distribuire a mesei si 

igienizare in cantina 

5 Fochist liceu 

 

Ungureanu Cristinel 

Bejan Constantin 

Son Gheorghe 

Schimb 1:7:00-15:00   

Schimb 2:15:00-23:00 

Schimb 3: 23:00-07:00 
6 

7  

L-V: 7:00-15:00 8 Fochist internat Vaideanu George 

9 Ingrijitor liceu Paunet Vioica 7:30-15:30 

10 Tataru Marinela 

11 Spitel Raluca 

12 Muncitor intretinere  Asavei Constantin  7:00-15:00 
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