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Dispozitii generale 
Art. 1.  

(1) Regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, denumit în continuare 

regulament, cuprinde dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în contractele colective de 

muncă aplicabile. 

(2) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi, părinţi/tutori legali şi pentru 

toate persoanele care intră în contact cu unitatea. 

(3) Prezentul regulamentul intern se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație, 

după consultarea organizațiilor sindicale din Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.  

Art. 2. 

(1) Prezentul regulamentul este dezbătut şi analizat în consiliul profesoral şi aprobat de 

consiliul de administraţie.  

(2) Modificarea prezentului regulamentul este aprobată de consiliul de administraţie la 

propunerea directorului sau a unei treimi din membrii consiliului profesoral. Aprobarea oricărei 

modificării se va realiza doar după ce acestea au fost dezbătute şi avizate în consiliul profesoral.  

(3) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă personalului didactic, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti la începutul fiecărui an 

şcolar, conform anexa 1. 

Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în Liceului Teoretic 

„Lucian Blaga” 
 

Art. 3. 

(1) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea 

salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

(2) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce 

atingere responsabilităţii angajatorului. 

(3) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, 

obligaţii financiare pentru salariaţi. 

Art. 4. 

Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili: 

a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor; 

b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi; 

c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal; 

d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 5. 

(1) Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” va lua măsurile necesare pentru 

protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 

profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării 

protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.; 

(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama 

de următoarele principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi 

alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu 



3 

 

precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora 

asupra sănătăţii; 

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

g) planificarea prevenirii; 

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

individuală; 

i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

Art. 6. 

(1) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” răspunde de organizarea activităţii de asigurare a 

sănătăţii şi securităţii în muncă. 

(2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă conducerea Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga” se consultă cu sindicatul precum şi cu comitetul de securitate şi 

sănătate în muncă. 

Art. 7. 

Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  are obligaţia să asigure toţi salariaţii 

pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii. 

Art. 8. 

(1) Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” are obligaţia să organizeze instruirea 

angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de 

către angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, 

după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 

(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al 

celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după 

o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de 

începerea efectivă a activităţii. 

(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în 

domeniu. 

Art. 9. 

(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi 

sănătatea salariaţilor. 

(2) Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” trebuie să organizeze controlul 

permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul 

asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor. 

(3) Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” răspunde pentru asigurarea condiţiilor 

de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de 

preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz 

de pericol iminent. 

Art. 10. 

La nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” se constituie un comitet de securitate şi 

sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea 

deciziilor în domeniul protecţiei muncii. 

 

Art. 11. 

Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în 

muncă sunt cele din legislaţia în vigoare. 

Art. 12. 

Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” are obligaţia să asigure accesul salariaţilor 

la serviciul medical de medicină a muncii. 
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Art. 13. 

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în: 

a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

b) supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă; 

c) asigurarea controlului medical al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata 

executării contractului individual de muncă. 

(2) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi 

sănătate în muncă. 

Art. 14. 

 Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt în anexa 2, parte integarnta a 

prezentului regulament. 

 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnităţii; 
 

Art. 15. 

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

salariaţii; 

(2) Este interzisă orice forma de discriminare bazată pe aspecte privind: naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, rasă, culoare, etnice, opinie politică, origine socială, handicap, 

situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 

Art. 16. 

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

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

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

(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când 

propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori 

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 

(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute mai sus 

(4) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori 

promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute mai sus. 

(5) Dreptul la opinie al personalului este garantat. 

Art. 17. 
 

(1) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, 

sesizări sau plângeri către angajator sau împotriva lui. 

(2) În cazul în care reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, persoana 

angajată are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească competentă. 
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Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 
Art. 18. 

(1) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un 

comportament responsabil. 

(2) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau 

ale celorlalți salariați din unitate.  

(3) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.  

(4) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța 

elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și 

extracurriculare/extrașcolare. 

(5) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, 

instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, 

inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

Personalul didactic 
Art. 19. 

Personalul didactic are drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, din Legea 

Educației Naționale nr.1/2011, din regulamente specifice și din prevederile Contractului 

colectiv de muncă și a fișei postului. 

Art. 20.   

(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacantelor 

scolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unitătii de 

învătământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru 

munca depusă. 

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se 

stabilesc de consiliul de administratie, în funcţie de interesul învătământului şi al celui în cauză, 

dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăsurarea examenelor naţionale. 

(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în 

vacantele anului scolar următor. 

(4) Cadrele didactice/didactice auxiliare participante la activităţi în zilele de repaus 

săptămânal (sâmbăta şi duminica) beneficiază de 2 zile de recuperare pentru fiecare zi de 

participare. 

(5) Cadrele didactice care realizează ore de pregătire suplimentară pentru pregătirea 

examenelor naţionale beneficiază de 5 zile de recuperare la fiecare 18 ore realizate.  

(6) De zilele de recuperare personalul didactic poate beneficia doar în vacanţe. 

(7) Prin excepţie de la alin. (6) cadrele didactice pot beneficia de zile de recuperare în 

timpul cursurilor, pentru situaţii excepţionale, cu condiţia de a asigura suplinirea orelor cu 

personal calificat. 

(8) Personalul didactic auxiliar poate beneficia de zile de recuperare/concediu de odihnă 

şi în timpul anului cu acordul directorului, fără a perturba activitatea serviciului respectiv. 

Art. 21.   

(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite 

sau în alte situaţii, după cum urmează: 

a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare; 

b) naşterea unui copil – 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de 

puericultură;  

c) căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 
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d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor 

persoane aflate în întreţinere – 5 zile lucrătoare; 

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

f) decesul socrilor salariatului – 3 zile lucrătoare; 

g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare. 

(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin 

în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea 

zilelor libere plătite. 

(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat 

corespunzător, în condițiile legii. 

Art. 22.   

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, 

a căror durată însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii 

nu afectează vechimea în învăţământ. 

(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se 

prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la 

concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu 

poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în 

învăţământ/în muncă. 

(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite 

prin acordul părţilor. 

Art. 23.   

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de 

nicio autoritate şcolară sau publică. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice 

în timpul desfăsurării activitătii didactice interventia autorităţilor şcolare şi/sau publice în 

situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în 

orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercitiilor de 

alarmare pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 24.  

(1) Cadrele didactice au obligaţia să semneze zilnic condica de prezenţă, orele nesemnate 

se consideră ca fiind neefectuate şi se sancţionează cu diminuarea corespunzătoare a salariului. 

Orele se semnează înainte de începerea lor, în concordanţă cu planificarea calendaristică. 

(2) Cadrele didactice au obligaţia să intre la ora de curs punctual şi de asemenea să iasă 

de la oră când se sună de ieşire. Întârzierile repetate cu mai mult de 5 minute se scancţionează 

cu avertisment sau cu diminuarea calificativului. Întârzierile sunt consemante în condica de 

prezenţă de către directorul de serviciu. 

(3) După începerea unei ore directorul de serviciu consemnează în condică toate orele 

nesemnate ca fiind neefectuate. 

(4) Pentru a dovedi efectuarea orelor consemnate de directorului de serviciu, ca 

neefectuate, cadrele didactice depun o cerere la secretariat însoţită de umătoarele documente: 

a) proiect de lecţie; 

b) 5 copii după caietele elevilor cu tema discutată în timpul orei respective. 

Art. 25.  

(1) La fiecare oră, cadrele didactice au obligaţia de a consemna absenţele elevilor în 

catalogul clasei, conform normelor în vigoare. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Cadrele didactice au obligaţia să consemneze în carnetul elevului notele obţinute la 

fiecare evaluare. 

Art. 26.  

Cadrele didactice/didactice auxiliare au următoarele obligaţii: 
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a) să folosească un limbaj si să aibă un comportament faţă de elevi, părinţi, colegi 

şi personalul de serviciu în conformitate cu statutul lui de educator, care să nu lezeze 

personalitatea şi demnitatea elevilor; 

b) să aibă o ţinută decentă; 

c) să acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea 

obligaţiilor profesionale; 

d) să participe la şedinţele cu părinţii, dacă este solicitat de diriginte/învăţător; 

e) să răspundă solicitării elevului de serviciu; 

f) să participe la activităţi extracurriculare organizate în cadrul liceului; 

g) să asigure păstrarea curăţeniei în săli de clasă, cancelarie, cabinete şi pe holuri; 

h) să asigure securitatea elevilor pe durata orelor de curs; 

f) să participe la şedinţele consiliului profesoral, consiliului clasei şi la şedinţele 

comisiilor metodice. Trei absenţe nejustificate pe parcursul anului şcolar de la şedinţele 

consiliului profesoral, consiliului clasei sau ale comisiilor metodice se vor sancţiona cu 

diminuarea calificativului; 

g) să participe şi să desfăşoare activităţi la nivelul comisiilor şi colectivelor pe 

domenii conform hotărârii Consiliului de administraţie. Refuzul nejustificat se sancţionează cu 

scăderea calificativului anual. 

Art. 27.  

(1) Cadrele didactice/didactice auxilare trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un 

comportament responsabil. 

(2) Cadrelor didactice/didactice auxilare le este interzis să desfășoare acțiuni de natură să 

afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 

(3) Cadrelor didactice/didactice auxilare le este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 

(4) Cadrele didactice/didactice auxilare au obligația de a veghea la siguranța elevilor, în 

incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților 

extracurriculare/ extrașcolare. 

(5) Se interzice cadrelor didactice să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, 

al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea 

telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar în situații de urgență sau dacă utilizarea lor 

poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ. 

Art. 28.  

(1) În incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” fumatul este interzis pentru tot personalul 

angajat. 

(2) Personalul angajat al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” se va implica în interzicerea 

fumatului în rândul elevilor astfel: 

a) diriginţii şi membrii consiliului clasei vor aplica prevederile prezentului regulamentul 

pentru sancţionarea elevilor despistaţi fumânt în incinta liceului. 

b) toţi angajaţii vor interveni ori de câte ori văd un elev fumând, atrăgându-i în primul 

rând atenţia asupra faptului că fumatul este interzis şi comunicând profesorului de 

serviciu/directorului de serviciu numele elevului pentru a se putea convoca consiliul clasei. 

c) profesorul de serviciu va consemna în procesul verbal numele prenume şi clasa tuturor 

elevilor depistaţi fumând în încinta şcolii. 

d) serviciul secretariat va lua la 2 zile caietul de procese verbale ale profesorilor de 

serviciu şi va întocmi note de serviciu către diriginţii claselor. 

(3) pentru personalul angajat al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” care fumează în incinta 

unităţii se va întocmi comisie de cercetare disciplinară conform legii educaţie naţionale pentru 

cadre didactice şi didactice auxiliare şi codului muncii pentru personalul nedidactic. 

(4) sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului angajat al Liceului Teoretic 

„Lucian Blaga” care fumează în incinta unităţii sunt: 
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a) observatie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, 

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

(5) aceleaşi sancţiuni se pot aplica şi personalui angajat care nu se implică în interzicerea 

fumatului în rândul elevilor; 

(6) personalul angajat al unităţii poate fuma doar în locul special amenajat de la intrare 

profesori corp A; 

Compartimentul secretariat 
Art. 29.  

(1) Compartimentul secretariat al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cuprinde posturile de: 

secretar șef și ajutor analist programator. 

(2) Datorită volumului mare de lucru, din compartimentul secretariat va face parte şi 

laboratul şcolii. 

(3) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și 

îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele postului, 

persoanelor menționate la alin. (1) şi (2). 

(4) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau 

susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității conform următorului program 

de lucru 10.00-11.30 şi 14.00-15.30. 

(5) În perioda vacanţelor programul de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii 

legali sau alte persoane interesate din afara unității este 10.00-12.00. 

(6) Respectarea programului cu publicul este strict obligatorie pentru toţi beneficiarii 

(cadre didactice, personal didactic auxiliar, nedidactic, elevi, părinţi, etc.). 

(7) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile serviciului secretariat sunt descrise în anexa 

3, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 30.  

(1) Activitatea în serviciul secretariat este coordonată de secretarul şef . 

(2) Permanenţa serviciului secretariat este asigurată de secretarul şef, ajutor analist 

programator şi laborant. 

(3) Programul serviciului secretariat, în timpul anului şcolar este: 

a) schimbul I : 7.00 – 15.00  

b) schimbul II: 11.30 – 19.30 

(4) Eliberarea oricărui document se va face în baza unei cereri în cel mult 30 de zile de la 

data depunerii. 

(5) Prioritate vor avea problemele şcolii şi situaţiile cerute de forurile superioare. 

(6) E-mail-ul şcolii se verifică zilnic din oră în oră de către persoana de permanenţă în 

secretariat şi în maximum 10 min. se aduce la cunoştinţa directorului de serviciu primirea unu 

e-mail trimis de forurile superioare (IS2, ISMB, DGAPI, PS2, etc.). Directorul hotărăşte traseul 

ulterior al e-mail-lui. Persoana de permanenţă din secretariat care citeşte un e-mail are obligaţia 

de a efectua următoarele operaţiuni (pentru a selecta e-mail-ul ca necitit): click dreapta pe căsuţa 

din stânga e-mail-lui, se selectează „mark” şi apoi „mark as unread”. După această operaţiune 

e-mail-lui va apărea ca necitit. 

(7) Toate faxurile primite se înregistrează în registrul de intrări/ieşiri şi se aduc la 

cunoştinţa directorului de serviciu în termen de 10 min. de la primirea lor, iar acesta hotărăşte 

traseul ulterior al conţinutului faxului. Înainte de arhivare este necesară şi semnătura celuilalt 

director. 

(8) În cazul în care din motive obiective în momentul primirii e-mail-ului sau a fax-ului 

niciun director nu se află în şcoală sau se află la oră, termenul de înştiinţare se amână până la 

întoarcerea directorului în unitate sau terminarea orei, iar dacă conţinutul acelui document 
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necesită un termen urgent se anunţă telefonic directorul care trebuia să fie de serviciu. Dacă 

directorul se află în oră se va anunţa personal. 

(9) Toate termenele prevăzute în documentele trimise de forurile superioare trebuie 

respectate; documentele solicitate vor fi finalizate cu cel mult o jumătate de oră înaintea 

termenului prevăzut;  

(10) Documentele elaborate de serviciul secretariat vor fi depuse la mapa directorului şi 

aduse pentru semnat în perioadele: 8.00–9.00; 12.00–13.00. Documentele cu caracter urgent 

vor fi aduse pentru semnat şi în afara perioadelor menţionate; 

Compartimentul financiar 
Art. 31.  

 

(1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga” în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea 

evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și 

patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire 

la finanțarea și contabilitatea instituțiilor. 

(2) Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar sau „contabil șef’. 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

(4) Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile serviciului financiar sunt descrise în anexa 

4, parte integrantă a prezentului regulament. 

Compartimentul administrativ 
Art. 32.  

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este 

alcătuit din personalul nedidactic (funcţionar, îngrijitori, muncitori, fochisti şi paznici). 

(2) Permanenţa în serviciul administrativ este asigurată de adminsitratorul de patrimoniu 

şi funcţionarul. În lipsa adminitratorului atribuţiile acestuia sunt preluate de funcţionar. 

(3) Programul de funcţionare al servicului administrativ este 07.00-15.00. 

(4) Programul de lucru al pesonalului nedidactic este: schimbul I: 06.00-14.00 şi schimbul 

II 12.00-20.00. 

(5) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

(6) Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile serviciului adminstrativ sunt descrise în 

anexa 5, parte integrantă a prezentului regulament. 

Capitolul 4 – Personalul nedidactic 
Art. 33.  

Personalul nedidactic are drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, din 

codul munci (legea nr. 53/2003), din regulamente specifice și din prevederile Contractului 

colectiv de muncă și a fișei postului. 

Art. 34.  

(1) Personalul nedidactic trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 

pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

(2) Personalului nedidactic îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 

(3) Personalului nedidactic îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să 

agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 

(4) Personalul nedidactic are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității 

de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/ 

extrașcolare. 

Art. 35.  

Atribuţiile personalului nedidactic sunt cele din fişa postului la care se adăugă obligatoriu 
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următoarele: 

(1) Asigură accesul elevilor în clădirea şcolii asigurând validarea cartelei de acces de către 

toţi elevii. Comunică directorului de serviciu/profesorului de serviciu lista elevilor care nu au 

cartelă de acces (în timpul programului în fiecare oră va fi prezent în zona repartizată pentru 

acces în intervalul h:15-h:40, iar în restul timpului va îndeplini celelalte atribuţii); 

(2) În timpul orelor asigură ordinea în unitate comunicând de urgenţă directorului de 

serviciu/profesorului de serviciu dacă există elevi care absentează de la ore; 

(3) Comunică de urgenţă directorului de serviciu/profesorului de serviciu situaţiile în care 

apar conflicte între elevi; 

(4) Anunţă de urgenţă directorului de serviciu/profesorului de serviciu dacă există clase 

fără profesor; 

(5) În timpul pauzelor supraveghează grupurile sanitare şi holurile şcolii anunţând 

directorului de serviciu/profesorului de serviciu orice incident care apare între elevi (inclusiv 

dacă se fumează) conform repartizări realizate de administrator. 

Art. 36.  

Personalului nedidactic are urmtătoarele obligaţii:  

(1) Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi să nu se prezinte la 

serviciu sub influenţă băuturilor alcoolice. 

(2) Să se comporte civilizat faţă de elevi, părinţi, cadrele de conducere, cadrele didactice 

şi colegii de muncă; 

(3) Să se adreseze cuviincios elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, colegilor de muncă 

(fără a folosi înjurii sau alte forme de adresare) 

 

Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor 
Art. 37. 

(1) Orice cerere sau reclamaţie adresată instituţiei din parte unui elev/părinte/salariat al 

liceului, legată de activitatea salariaţilor din cadrul Liceului Teoretic “Lucian Blaga”, trebuie 

transmisă în scris conducerii liceului. Cererile sau reclamaţiile verbale nu se iau în consideraţie; 

(2) În situaţia în care un elev/părinte/salariat se adresează instituţiei cu mai multe petiţii 

sesizând aceeaţi problemă acestea se vor conexa, elevul/părintele/salariatul urmând să 

primească un singur răspuns care trebuie să facă referie la toate petiţiile primite; 

(3) Dacă după primirea răspunsului elevul/părintele/salariatul se adresează cu o nouă 

solicitare/ reclamaţie care are acelaşi conţinut acesta se clasează, la numărul iniţial făcându-se 

menţiunea despre faptul ca s-a răspuns. 

(4) Cererile/reclamaţiile anonime nu se iau în consideraţie şi se clasează potrivit 

dispoziţiilor legale. 

(5) Cererile/reclamaţiile vor fi soluţionate în maxim 30 de zile de la înregistrarea de către 

serviciul secretariat. 

Art. 38. 

Comisia de control intern managerial are obligaţia realizării proceduri privind semnalarea 

neregularităţilor.  

 

Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
Art. 39. 

(1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform art. 280 din legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 40. 

Personalul didactic de predare şi didactic auxiliar răspunde disciplinar pentru încălcarea 

îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea 

normelor care aduc atingere interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei pentru:  

a) absenţe nemotivate repetate de la ore/program; 

b) accesul în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor; 

c) comportament agresiv faţă de colegi, de restul personalului şi faţă de elevi; 

d) declaraţii publice ce se referă la fapte neprobate, referitoare la personalul unităţii 

şcolare. 

Art. 41. 

Pentru personalul nedidactic se pot aplica următoarele sancţiuni: 

(1) Avertismentul scris pentru săvârşirea următoarelor abateri: 

a) întârzieri repetate la program (mai mult de 2 întârzieri); 

b) plecări în timpul programului de lucru în interes personal fără aprobarea 

personalului  de conducere; 

c) comportare necuviincioasă faţa de conducere, cadre didactice şi didactice 

auxiliare, elevi, părinţi sau colegi; 

d) neexecutarea întocmai şi la timp a sarcinilor primite (la două consemnării în 

caietul de serviciu a neîndeplinirii sarcinilor); 

e) nepurtarea echipamentului de lucru şi de protecţie. 

(2) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%, pentru săvârşirea 

următoarelor abateri: 

a) pătrunderea în clădirea şcolii a persoanelor care nu au dreptul (conform 

procedurii de acces), precum şi intrarea repetată (mai mult de două ori) în clădirea şcolii a 

elevilor fără cartelă de acces şi fără a avea acordul directorului de serviciu/profesorului de 

serviciu; 

b) refuzul de a executa sarcinile primite de la conducerea şcolii sau administrator; 

c) neexecutarea întocmai şi la timp a sarcinilor primite (la patru consemnării în 

caietul de serviciu a neîndeplinirii sarcinilor); 

(3) Desfacerea contractului de muncă pentru săvârşirea următoarelor abateri: 

a) sustragerea de bunuri din cadrul unităţii; 

b) pagube materiale aduse unităţii (în aceste cazuri apelându-se la organele de 

politie), sau prejudicii morale; 

c) lipsa de interes faţa de bunul mers al şcolii (neintervenţia în cazul în care apar 

acte de violenţă; neanunţarea conducerii despre orice eveniment produs în şcoală); 

d) nerespectarea procedurii de acces a persoanelor străine în unitate; 

e) mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni; 

f) folosirea fără aprobarea conducerii a bunurilor şcolii în alte scopuri; 

g) consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

h) accesul în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor. 

Art. 42. (măsuri  privind  prevenirea şi combaterea  faptelor  de  corupţie) 

(1) Se interzice colectarea de către personalul şcolii a oricăror sume de bani de la părinţi, 

elevi şi rude ale acestora. 

(2) În Liceul Teoretic "Lucian Blaga" este interzis să se colecteze orice fel de fond (al 

școlii, al clasei etc.). 

(3) Cadrele didactice și personalul școlii nu vor solicita elevilor să contribuie la dotarea 

sălilor de clasă cu diverse materiale (mobilier, echipament IT, echipament sportiv etc.). 

(4) Profesorii de sport nu vor solicita și nu vor obliga elevii să plătească cotizația sportivă. 

(5) Diriginții/ învățătorii nu se vor implica în strângerea cotizației pentru Asociația 

părinților. 

(6) Învățătorii nu vor încasa contribuția din programul "Școală după școală", aceasta se 

va încasa de către casierul Asociației părinților, emițându-se chitanța pentru toți banii încasați. 
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(7) Este interzis personalului școlii colectarea de fonduri de la elevi pentru situații 

umanitare. Toate situațiile umanitare vor fi realizate prin consiliul elevilor sau asociația 

părinților. 

(8) Se interzice solicitarea sau primirea de foloase materiale, financiare de la părinţi şi 

elevi, de către cadrele didactice şi personalul şcolii cu scopul obţinerii de facilităţi pentru 

îmbunătăţirea situaţiei şcolare (promovare, note mai bune, motivare absențe etc.). 

(9) Este interzisă condiţionarea promovării sau a îmbunătăţirii situaţiei şcolare a elevilor 

prin participarea acestora la meditatii particulare. Este interzis profesorilor să facă  pregătire în 

particular cu elevii de la clasă. 

(10) Se interzice comercializarea de către cadrele didactice a manualelor şcolare, 

materialelor didactice auxiliare, revistelor şcolare etc. 

(11) Este interzisă organizarea în incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” a 

concursurilor cu taxă. Se pot organiza în incinta liceului doar concursurile aprobate de 

Ministerul Educaţie Naţionale. 

(12) În incinta şcolii este interzisă publicitatea pentru concursurile care nu au aprobarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  

(13) Se interzice recompensarea cu puncte în plus sau note a elevilor care participă la 

concursuri şcolare cu taxă sau cumpără auxiliare didactice / reviste etc. 

(14) Festivităţile de absolvire pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, serbările şcolare, 

balul bobocilor vor fi finanţate doar prin Asociaţia Părinţilor. Este interzis personalului şcolii 

să se implice în colectarea de bani pentru organizarea acestor evenimente. 

(15) Se interzice solicitarea, primirea, colectarea sau înlesnirea colectării de fonduri 

materiale sau bani de la elevi, părinţi sau rude ale acestora în vederea acordării de beneficii 

pentru membrii comisiilor din centrele de examen, testare si centrele zonale de evaluare. 

(16) Elevii şi părinţii elevilor sunt rugaţi să sesizeze conducerii unităţii şcolare orice 

tentativă sau faptă reală de corupţie şi orice abatere de la regulamente şi legi în vigoare 

Art. 43. 

(1) La nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” se constiuie şi funcţionază comisia de 

cercetare disciplinară în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii şi ale 

Legii nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 

(2) Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de cercetare diciplinară se 

regăseşte în anexa 6, parte integrantă a prezentului regulament. 

Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 
Art. 44. 

(1) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face conform legislației în 

vigoare. 

(2) Anual comisia de evaluare şi asigurare a calităţii revizuieşte procedura internă de 

evaluare şi o prezintă în consiliul profesoral până cel târziu în luna martie a anului şcolar în 

curs. 

(3) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform 

prevederilor legale și în baza fișei postului. 

(4) Orice modificare a fişei de evaluare se aprobă de către consiliul de administraţie după 

dezbaterea ei în consiliul profesoral; 

(5) Fişa de evalaure a personalului se prezintă şi dezbate în şedinţe de catedră/ comisii 

metodice/ compartimente la începutul fiecărui an şcolar/calendaristic. 

 

 



13 

 

Dispoziții finale și tranzitorii 
Art. 45. 

(1) Regulamentul intern va fi multiplicat și afișat în cancelarie, CDI, postat pe site-ul 

liceului pentru a putea fi consultat  de toți cei intersați. 

(6) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se 

abrogă. 

Director, 

Prof. Mihael Mihalcea 
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Anexa 1 la regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

Proces verbal 

de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului Intern al Liceului Teoretic "Lucian 

Blaga" de către angajaţii Liceului Teoretic "Lucian Blaga" 

încheiat astăzi ____________ 

 

Prin prezenta confirmăm faptul că ni s-a pus la dispoziţie Regulamentul Intern al 

Liceului Teoretic "Lucian Blaga", aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al Liceului 

Teoretic "Lucian Blaga" din data de _____________ şi că înţelegem faptul că acesta conţine 

informaţii importante legate de regulile de organizare şi funcţionare ale instituţiei, reguli care 

sunt obligatorii şi pe care ne angajăm să le respectăm. 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   
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Anexa 3 la regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” – 

atribuţii secretariat. 
Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 81 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 

informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie. 

Art. 82 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente 

solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 

d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza 

hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 

naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor 

şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de 

studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin 

al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 

legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

k) întocmirea statelor de personal; 

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ; 

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul 

contabilitate; 

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, 

contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, 

regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în 

sarcina sa. 

Art. 83 

(1) Secretarul-şef pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil 

cu siguranţa acestora. 
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(2) Secretarul-şef răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de 

curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-

verbal în acest sens. 

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, 

iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 

(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin 

delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii 

de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi 

a oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

Împărţirea atribuţiilor între personalul din secretariat: 

➢ Secretar şef: 

• Evidenţa personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic (realizarea 

contractelor de muncă, eliberare adeverinţe, gestionarea dosarelor personale, încadrări, etc.); 

• Realizarea statelor de personal, state de plată (Edusal); 

• Eliberarea actelor de studii (foi matricole, diplome, certificate, etc.); 

• Evidenţa Revisal şi a cărţilor de muncă; 

• Aranjarea arhivei unităţii şi arhivarea documentelor conform nomenclatorului; 

• Realizarea tuturor situaţiilor cerute de ISMB şi IS2; 

• Aplicarea ştampilei numai după semnătura directorului/ director adjunct; 

• Înregistrarea şi comunicarea deciziilor directorului; 

• Înregistrarea intrărilor şi ieşirilor din unitate şi a documentelor interne; 

• Eliberarea adeverinţelor de elev; 

• Alte atribuţii prevăzute în fişa postului, sau atribuite de conducerea unităţii; 

➢ Ajutor analist programator 

• Realizarea şi gestionarea SIIIR; 

• Eliberarea adeverinţelor de elev; 

• Tehnoredactarea deciziilor; 

• Evidenţa elevilor sancţionaţi; 

• Înregistrarea intrărilor şi ieşirilor din unitate şi a documentelor interne; 

• Preluarea cererilor de motivare a absenţelor de la diriginţi/învăţători; 

• Tehnoredactarea documentelor cerute de direcţiune; 

• Comunicarea către personalul unităţii a deciziilor şi notelor de serviciu; 

• Alte atribuţii prevăzute în fişa postului, sau atribuite de conducerea unităţii; 

➢ Laborant 

• Convocarea consiliului profesoral şi consiliului de administraţie; 

• Evidenţa elevilor (transfer, repetenţi, corigenţi, etc.); 

• Înregistrarea şi comunicarea deciziilor directorului; 

• Evidenţa concediilor de odihnă; 

• Comunicarea către personalul unităţii a deciziilor şi notelor de serviciu; 

• Alte atribuţii prevăzute în fişa postului, sau atribuite de conducerea unităţii; 
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Anexa 4 la regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” – 

atribuţii serviciu financiar 
Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 84 

 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de 

învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 

întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 

regulamentul intern.  

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi 

angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil".  

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

Art. 85 

Serviciul financiar are următoarele atribuţii:  

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;  

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;  

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;  

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;  

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;  

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;  

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;  

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;  

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie;  

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

Art. 86 

(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară 

cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.  

Art. 87 
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Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul 

anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 

tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

Art. 88 

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.  

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform 

hotărârii consiliului de administraţie. 
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Anexa 5 la regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” – 

atribuţii serviciu administrative 
Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 89 

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi 

cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.  

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

Art. 90 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:  

a) gestionarea bazei materiale;  

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;  

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;  

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de 

învăţământ;  

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului;  

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor 

din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;  

g) evidenţa consumului de materiale;  

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;  

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;  

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

Art. 91 

Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de 

învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

Art. 92 

(1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de 

inventariere, numită prin decizia directorului.  

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea 

unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la 

propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.  

Art. 93 

(1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de 

către consiliul de administraţie.  

(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse 

regimului juridic al proprietăţii private.  

Art. 94 

Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea 

unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 
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Anexa 6 la regulamentul intern al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” – 

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de cercetare diciplinară 

Art. 1.  

Prezentul regulament reglementează procedura de aplicare a dispoziţiilor privind 

răspunderea disciplinară a salariaţilor din cadrul Liceului Teoretic "Lucian Blaga", precum şi 

modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale Comisiei de cercetare 

disciplinară la nivelul Liceului Teoretic "Lucian Blaga", în conformitate cu prevederile Legii 

nr.53/2003- Codul Muncii şi ale Legii nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale. 

Răspunderea disciplinară a salariatului şi dreptul corelativ al angajatorului de a aplica o 

sancţiune disciplinară se naşte în momentul în care o faptă este calificată drept abatere 

disciplinară, în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile.  

Poate constitui abatere disciplinară oricare dintre faptele enumerate în Regulamentul 

Intern, precum şi orice altă faptă, care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie 

de către salariat, prin care sunt încălcate normele legale, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale 

ale conducătorilor ierarhici, sau normele de comportare care dăunează interesului Liceului 

Teoretic "Lucian Blaga".  

Pentru investigarea abaterilor disciplinare, se înfiinţează Comisia de cercetare 

disciplinară, denumită în continuare Comisia de disciplină.  

Art. 2.  

Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt: 

- prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind 

nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită; 

- garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat 

disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în apărarea 

sa; 

- celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de a proceda la soluţionarea cauzei 

cu respectarea termenului de 30 de zile, conform  art.268 din Legea nr. 53/2003; 

- contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 

divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea 

disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia; 

- proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 

disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată; 

- legalitatea sancţiunii, conform căruia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege conform 

Legii 53/2003 şi Legii nr.1/2011; 

- unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o 

singură sancţiune disciplinară. 

Art. 3. 

 (1) Comisia de Disciplină analizează faptele săvârşite de salariaţi referitoare la încălcarea 

normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului 

colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, sau 

normelor de comportare, care dăunează interesului Liceului Teoretic "Lucian Blaga". 

(2) În cazul în care în Raportul făcut de Comisia de disciplină în urma cercetării 

disciplinare prealabile se constată încălcarea cu vinovăţie a normelor prevăzute la alin.(1), a 

obligaţiilor prevăzute în Regulamentu Intern, în Fişa postului, în Codul Muncii si în Contractul 

Individual de Muncă, deci existenţa unei abateri disciplinare, în raport cu gravitatea respectivei 

abateri, Liceul Teoretic "Lucian Blaga" în calitate de angajator, poate aplica, conform 

prevederilor legale, una dintre următoarele sancţiuni prevăzute în art. 264 din Legea 53/2003:  

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

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

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

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

de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune. 

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

Art. 4. Constituirea şi componenţa Comisiei de Disciplină 

(1) Comisia de Disciplină este numită de Consiliul administraţie al Liceului Teoretic 

"Lucian Blaga", pentru abaterile presupus a fi fost savârşite de personalul didactic şi didactic 

auxiliar, conform prevederilor Legii nr.1/2011 şi de Consiliul de administraţie pentru abaterile 

presupus a fi fost savârşite de către personalul nedidactic. Din cadrul membrilor, unul va fi 

reprezentantul sindicatului din instituţie.  

(2) Comisia este condusă de un Preşedinte, numit prin decizia conducătorului Liceului 

Teoretic "Lucian Blaga". 

Art.5. Atribuţiile Comisiei de Disciplină 

Comisia de disciplină are următoarele atribuţii principale: 

a) cercetarea preliminară se efectuează în urma sesizării în scris a faptei şi, în acest sens, 

Comisia: 

- verifică elementele de formă şi de fond ale sesizării; 

- identifică obiectul sesizării; 

- stabileşte, dacă este cazul, ca în afară de salariat să mai participe şi alte persoane a căror 

prezenţă este necesară pentru stabilirea adevărului şi soluţionarea cauzei; 

b) efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, propriu-zisă, în cadrul căreia poate solicita 

documentele considerate necesare şi concludente pentru aflarea adevărului şi soluţionarea 

cauzei; 

c) întocmeşte, în baza procesului verbal de şedintă, raportul de finalizare a cercetării 

disciplinare a faptei; 

d) transmite raportul conducerii Liceului Teoretic „Lucian Blaga" în vederea emiterii deciziei 

de sancţionare. 

Art.6. Membrii Comisiei de Disciplină au următoarele obligaţii: 

- să participe la şedinţele Comisiei conform convocării primite; 

- să se abţină de la participarea la şedinţă, dacă cu privire la respectiva faptă s-au antepronunţat 

în orice mod; 

- datorită raporturilor ce le au cu una dintre părţile implicate (persoana care a făcut sesizarea 

sau persoana a cărei faptă este sesizată), ar putea plana asupra lor suspiciuni cu privire la 

conflicte de interese care pot afecta obiectivitatea şi imparţialitatea lor (de ex. rudenie până la 

gradul IV inclusiv, afini, etc.); 

- să anunţe în scris sau telefonic, în 24 de ore de la data primirii comunicării şi anunţării 

telefonice cu privire la data, locul, ora şi obiectul şedinţei, Preşedintele Comisiei despre 

existenţa unei incompatibilităţi de natura celor prevăzute sau asupra unei situaţii obiective ce 

împiedică participarea la şedinţă; 

- să analizeze îndeplinirea condiţiilor de formă cu privire la valabilitatea sedinţei, respectiv a 

cercetării disciplinare prealabile (îndeplinirea condiţiilor de cvorum, respectarea termenelor 

prevăzute în prezentul regulament, precum şi a termenelor prevăzute de legislaţia muncii); 

- să analizeze în mod imparţial sesizările, dovezile şi susţinerile părţilor implicate, să 

urmărească aflarea adevărului şi să voteze în consecinţă. 
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Art. 7. Preşedintele Comisiei de Disciplină coordonează activitatea Comisiei, iar în 

tratarea situaţiilor concrete are următoarele atribuţii: 

- face o analiză preliminară a sesizării; 

- stabileşte locul, data şi ora şedinţelor Comisiei, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii 

sesizării; 

- dispune convocarea Comisiei şi a transmiterii informaţiilor necesare. În cazul în care, în urma 

convocării, membrii titulari comunică în scris că din motive obiective nu pot participa la şedinţa 

comisiei, preşedintele va dispune convocarea altui membru, dacă unul din membrii comisiei 

este recuzat; 

- dispune convocarea telefonic dacă salariatul este prezent la serviciu sau în scris a salariatului, 

dacă nu este prezent, cu confirmare de primire; 

- dispune convocarea în scris, sau telefonic, a persoanei care a făcut sesizarea, dacă este necesar 

cu confirmare de primire; 

- conduce şedinţele Comisiei; 

- desemnează pentru fiecare caz membrul comisiei care va întocmi raportul de cercetare 

disciplinară  

Art. 8. Preşedintele Comisiei va desemna dintre membrii Comisiei o persoană care va 

îndeplini următoarele atribuţii: 

- distribuie membrilor Comisiei documentaţiile necesare efectuării analizelor şi convoacă, la 

solicitarea Preşedintelui Comisiei, membrii acesteia; 

- convoacă, la solicitarea Preşedintelui Comisiei, salariatul pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile; 

- întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei, ce va fi semnat de membrii acesteia şi după 

caz, de către persoana cercetată disciplinar; 

- consemnează sesizarea în Registrul de activităţi al Comisiei de Disciplină şi efectuează alte 

lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei; 

- verifică şi semnează raportul Comisiei de Disciplină. 

Art. 9.  

(1) Sesizarea cu privire la săvârşirea de către un salariat a unei fapte ce poate constitui 

abatere disciplinară se formulează în scris. 

(2) Sesizarea cuprinde următoarele elemente: 

- numele, prenumele persoanei/persoanelor care a/au formulat sesizarea; 

- numele şi prenumele salariatului a cărui faptă este sesizată şi denumirea locului de muncă în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

- descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia; 

- data săvârşirii faptei ce constiuie obiectul sesizării; 

- semnătura persoanei/persoanelor care face sesizarea. 

(3) Sesizările anonime nu se iau în considerare. 

 

Art. 10.  

(1) Sesizarea scrisă cu privire la săvârşirea de către un salariat a unei fapte ce poate 

constitui abatere disciplinară, poate fi depusă de către orice persoană ce are cunoştintă de 

existenţa unei asemenea fapte. 

(2) Sesizarea scrisă, indiferent de semnatarul acesteia, se depune şi se înregistrează la 

Registratura Liceului Teoretic "Lucian Blaga".  

 

Art. 11.  

Activitatea Comisiei de Disciplină cu privire la analiza unui dosar se structurează, de 

regulă, astfel: 
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- o primă întâlnire de analiză preliminară a dosarului (lecturarea sesizării şi eventual a actelor 

ce stau la baza acesteia), de stabilire a datei pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile 

şi de stabilire a persoanelor ce urmează a fi convocate. 

- convocarea salariatului care a săvârşit fapta sesizată este obligatorie; 

- cercetarea disciplinară propriu-zisă; 

- întocmirea referatului de finalizare a cercetării disciplinare. 

Art. 12.  

(1) După primirea dosarului şi a deciziei de numire a Comisiei, Comisia, din dispoziţia 

preşedintelui Comisiei de Disciplină convoacă Comisia pentru stabilirea strategiei adoptate. 

(2) Pentru asigurarea celerităţii, membrii Comisiei vor fi anunţaţi şi telefonic, de către 

preşedintele sau un membru al comisiei desemnat de preşedinte, asupra locului, datei, orei şi 

obiectului şedinţei preliminare. 

Art. 13.  

(1) Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul întâlnirii de analiză preliminară sunt: 

- înmânarea membrilor Comisiei, de copii după sesizarea existentă, precum şi după 

documentele ce stau la baza acesteia, dacă este cazul; 

- stabilirea datei pentru prima întrunire de efectuare a cercetării disciplinare prealabile precum 

şi stabilirea persoanelor care, în afară de salariatul cercetat, vor fi convocate la şedinţă (persoana 

care a făcut sesizarea, persoana vătămată, etc). La stabilirea datei pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile se va avea în vedere că salariatul trebuie convocat conform legislaţiei în 

vigoare; 

- analizarea aspectelor formale ale sesizării, precum şi respectarea termenului de art. 268, alin.1 

din Codul Muncii. 

(2) În cadrul acestei şedinţe nu se vor dezbate aspecte privitoare la faptă sau la salariatul 

ce urmează a fi convocat la cercetarea disciplinară. 

Art. 14.  

Convocarea salariatului se va face în scris, cu indicarea datei, orei, locului şi obiectului 

convocării. 

Art. 15.  

(1) Salariatului i se vor transmite, o dată cu convocarea, pentru asigurarea dreptului la 

apărare şi principiului contradictorialităţii, aspecte principale din sesizarea scrisă, precum şi 

aspecte din documentele ce stau la baza respectivei sesizări, dacă acestea există. 

(2) Convocarea 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 şi aflată 

la dosarul personal al salariatului. 

Art. 16.  

(1) În cazul în care salariatul nu se poate prezenta la convocarea făcută, pentru efectuarea 

cercetării disciplinare prealabile, dintr-un motiv obiectiv, adus la cunoştinţa Comisiei în scris 

de către salariat, şedinţa va fi reprogramată de către Preşedintele Comisiei, şi se va efectua o 

nouă convocare atât a salariatului, cât şi a membrilor Comisiei, iar, după caz, şi a persoanei care 

a făcut sesizarea, conform dispoziţiilor prezentului Regulament. Termenul de 30 de zile, poate 

fi suspendat/întrerupt în cazurile prevăzute de lege (de exemplu salariatul se află în concediu 

medical).  

(2) Dacă salariatul nu se prezintă la data şi locul stabilit prin convocare, fără un motiv 

obiectiv, deşi convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor legale şi dispoziţiilor prezentului 

Regulament, comisia poate delibera numai pe baza dosarului şi, după caz, a declaraţiilor date 

de celelalte persoane convocate. 
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Art. 17.  

(1) În deschiderea şedinţei de cercetare disciplinară propriu-zisă, Comisia va verifica dacă 

salariatul a fost legal convocat, iar dacă această procedură a fost legal îndeplinită, salariatului i 

se vor prezenta obiectul sesizării şi actele ce stau la baza acesteia, pentru a se trece la cercetarea 

faptei în fond. 

(2) În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale ce nu afectează fondul şi 

legalitatea procedurii, acestea pot fi remediate în şedinţa de cercetare disciplinară. Dacă aceste 

erori împiedică cercetarea fondului, şedinţa va fi reprogramată. 

Art. 18.  

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

toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei toate probele şi motivaţiile pe care le consideră 

necesare. Salariatul are dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al 

sindicatului al cărui membru este. 

Art. 19.  

Cercetarea disciplinară se desfăşoară pe principiul abordării bazate pe fapte, adică pe 

stabilirea faptelor şi urmărilor acestora, a împrejurărilor în care au fost săvârşite, pe constatarea 

existenţei sau inexistenţei vinovăţiei, precum şi a oricăror alte date concludente. 

Art. 20.  

În decursul discuţiilor cu salariatul în vederea investigării faptei se vor aborda cel puţin 

următoarele aspecte: 

- motivele care au stat la baza abaterii şi faptul dacă abaterea a comis-o cu intenţie sau cu 

vinovăţie, salariatul fiind conştient ca prin fapta sa încalcă disciplina muncii; 

- măsura în care salariatul a fost conştient de urmările abaterii sale; 

- atitudinea salariatului faţă de faptă şi faţă de urmările acesteia, în contextul alternativelor 

pe care le-a avut la dispoziţie; 

- relaţia dintre probele aduse de salariat în apărare şi probele enunţate în actul de sesizare 

al faptei; 

- orice alte date concludente. 

 

Art. 21.  

(1) Lucrările Comisiei vor fi consemnate în procesul-verbal, în baza căruia se va întocmi 

şi Raportul acesteia, care reprezintă actul final al cercetării disciplinare a faptei, actul prin care 

Comisia emite concluziile cercetării disciplinare. 

(2) Procesul verbal va fi întocmit la fiecare şedinţă şi va conţine în mod obligatoriu cel 

puţin următoarele elemente: 

- data şi locul în care a avut loc şedinţa; 

- membrii Comisiei de Cercetare Disciplinară care au participat la şedinţă; 

- menţiuni privind respectarea procedurii de convocare a salariatului, a membrilor 

Comisiei şi a altor persoane, după caz; 

- consemnarea celor întâmplate în timpul şedinţei (discuţiile ce au avut loc, apărările 

formulate de salariat, etc); 

- actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare; 

- opiniile separate; 

- semnăturile tuturor persoanelor care au participat la şedinţă. 

(3) Dacă una dintre persoanele care au participat la şedinţă refuză sau nu poate să semneze 

procesul-verbal de şedinţă, acest aspect va fi consemnat în acelaşi proces verbal. 

 

Art. 22.  
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(1) În urma desfăşurării şedinţei de cercetare disciplinară şi în baza probelor administrate 

şi a susţinerilor părţilor implicate, consemnate în procesul verbal de şedinţă, Comisia va 

întocmi, în spiritul principiului evaluării obiective, bazate pe dovezi, raportul de finalizare a 

cercetării disciplinare a faptei, din care să reiasă dacă fapta cercetată constituie sau nu abatere 

disciplinară, conform dispoziţiilor Codului Muncii sau ale Legii Educaţiei Naţionale. 

(2) Raportul Comisiei se întocmeşte cu condiţia încadrării în termenele din legislaţia în 

vigoare. 

(3) În cazul în care Comisia a stabilit că fapta cercetată este abatere disciplinară, în raport 

vor fi consemnate următoarele aspecte: 

- premisele cercetării disciplinare; 

- motivele care au stat la baza abaterii; 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta; 

- orice alte date concludente. 

(4) Dacă se stabileşte de către Comisie că fapta cercetată nu constituie abatere 

disciplinară, în raport se vor consemna motivele pentru care fapta a fost calificată ca atare. 

Art. 23.  

(1) Comisia de Disciplină transmite raportul întocmit conducătorului Liceului Teoretic 

"Lucian Blaga" ce va emite decizia de sancţiune disciplinară. 

(2) Anexat Raportului, Comisia de Disciplină va transmite întregul dosar disciplinar. 

După finalizarea acţiunii disciplinare (emiterea deciziei de sancţionare disciplinară sau 

nepedepsirea salariatului), raportul împreună cu dosarul disciplinar vor fi transmise 

compartimentului cu atribuţii de resurse umane. 

Art. 24.  

(1) Sancţiunea disciplinară se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Liceului 

Teoretic "Lucian Blaga", care se va pronunţa în urma propunerii de sancţionare disciplinară, în 

baza Raportului Comisiei şi a celorlalte documente din dosarul disciplinar, ţinând seama de 

următoarele elemente: 

- motivele care au stat la baza abaterii; 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- gravitatea abaterii şi consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(2) Sancţiunea disciplinară va fi stabilită cu votul majorităţii membrilor Consiliul de 

administraţie al Liceului Teoretic "Lucian Blaga". 

Art. 25. 

(1) Sancţiunile disciplinare se aplică numai după efectuarea procedurii stabilite de 

prezentul Regulament şi de prevederile legale în vigoare, prin decizia de sancţionare 

disciplinară. 

(2) Decizia de sancţionare disciplinară, sub sancţiunea nulităţii, va conţine următoarele 

elemente: 

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, contractului individual de muncă,care au fost încălcate de salariat; 
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- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin.(3) din 

legea nr. 53/2003, nu a fost efectuată cercetarea; 

- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

- termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Art. 26. (1) Decizia de sancţionare disciplinară se întocmeşte în două exemplare 

originale, dintre care unul este comunicat salariatului sancţionat disciplinar, iar celălalt va fi 

depus la dosarul personal al salariatului, fiindu-i anexată dovada comunicării. 

(2) Decizia de sancţionare va fi semnată de către conducătorul Liceului Teoretic "Lucian 

Blaga". 

(3) Decizia de sancţionare va fi dusă la îndeplinire de compartimentul cu atribuţii în 

domeniul resurselor umane. 

Art. 27.  

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

data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(2) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, în caz de 

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

Art. 28.  

În situaţiile în care în urma Raportului Comisiei, se stabileşte că salariatul cercetat nu este 

vinovat/nu poate răspunde disciplinar (deşi abaterea disciplinară există, sunt incidente, cauze 

care înlătură răspunderea disciplinară), salariatului îi vor fi comunicate în scris motivele pentru 

care fapta pentru care a fost cercetat nu constituie abatere disciplinară sau motivele pentru care 

este înlăturată răspunderea disciplinară. 

Art. 29.  

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art.28.  

Prevederile prezentului Regulament se completează cu normele legale în vigoare privind 

răspunderea disciplinară a salariaţilor, precum şi a normelor emise de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 
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Anexa 7 – cerere învoire 

 
Aprobat director, 

Conform art. 20 alin. (7) din regulamentul intern 

……………………….. 

Nr. ............../......................... 

Domnule director, 

Subsemnatul ................................................................................................................, 

profesor/învăţător/institutor la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” vă rog să-mi 

aprobaţi învoirea în data/perioada ..................................................., între orele 

………….. 

În perioada învoirii voi avea ore la clasele ............................................................. 

………………………………………………….................., care vor fi susţinute de 

..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Data: 
………………….. 

Semnătura 

………………………………… 

 

 

 

Domnului director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   


