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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. – Regulamentul de Ordine Interioară are scopul de a
reglementa organizarea muncii în unitate (vizând optimizarea timpului de
lucru)

şi consolidarea disciplinei în rândul elevilor şi a salariaţilor din

unitate, pentru obţinerea unor

rezultate optime în munca instructiv-

educativă.
Art. 2 – Prezentul regulament de ordine interioară se aplică întregului
personal care activează în unitate (elevi, profesori, personal auxiliar),
indiferent de durata contractului de muncă sau de statutul deţinut.

Capitolul al II-lea
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ŞCOLARE
Art. 3 – În unitate, activitatea zilnică se desfăşoară în conformitate cu
orarul şcolii (întocmit în corelare cu încadrările din fiecare catedră) şi cu
programul de lucru specific fiecărui sector de activitate.
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Art. 4 – Orarul prestabilit

va fi adus la cunoştinţa elevilor şi

profesorilor, desfăşurarea activităţii fiind monitorizată în special de
profesorul de serviciu şi elevii de serviciu.
Art. 5 – Profesorul de serviciu din unitate este stabilit pe bază de
grafic (pentru activitatea de dimineaţă şi respectiv de după-amiază), având
următoarele atribuţii:
a. preluarea/predarea inventarului cancelariei la ora 700, 1320,
respectiv 2000;
b. supravegherea efectuării serviciului din unitate (corpurile A1, A2,
A3, A4, A5, B1,B2) prestat de către elevul de serviciu, desemnat prin
grafic prestabilit;
c. instruirea elevului de serviciu cu privire la atribuţiile care îi revin
în această calitate;
d. încheierea activităţii de către profesorul de serviciu, prin realizarea
proces-verbal, redactat într-un caiet special destinat consemnării
aspectelor specifice acestui tip de activitate.
OBS: Tot personalul încadrat în unitate are directa responsabilitate
de a coparticipa în vederea desfăşurării normale a activităţii în unitate.
Art. 6. Elevul de serviciu are următoarele îndatoriri:
a. preluarea/predarea sarcinii de elev de serviciu la ora prestabilită,
în funcţie de graficul de desfăşurare a serviciului elevilor la nivel de
unitate;
b. consemnarea,

în

caietul

elevului

de

serviciu,

a

identităţii

persoanelor străine intrate în unitate pe parcursul desfăşurării
activităţii, pe baza unui act de identitate;
c. semnalarea

eventualelor

abateri

ale

elevilor

din

unitate

(comportament deviant, deteriorarea bunurilor unităţii sau ale
persoanelor aflate în unitate) profesorului de serviciu.
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Capitolul al III-lea
ÎNDATORIRILE CONDUCERII UNITĂŢII
Art 7. – Conducerea unităţii va supraveghea desfăşurarea activităţii
în toate sectoarele de activitate din unitate, vizând în special crearea unei
ambianţe specifice efortului intelectual şi consolidarea disciplinei şi a
ordinii.
Atribuţiile persoanelor din conducere:
a.

aplicarea consecventă a principiilor specifice muncii colective şi
individuale şi informarea

periodică a personalului unităţii

în

legătură cu sarcinile de realizat la nivel individual, pe grup sau de
unitate;
b. facilitarea accesului persoanelor încadrate în unitate (în funcţie de
specialitate şi de fişa postului) la instalaţii, aparate, unelte,
materiale, echipament de lucru;
c. monitorizarea activităţii din unitate, în vederea utilizării eficiente
a timpului afectat procesului instructiv-educativ şi altor tipuri de
activitate;
d. asigurarea

condiţiilor

specifice

unităţii,

privind

respectarea

normelor de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
e.

organizarea unor acţiuni de popularizare a regulamentelor de
reglementare a activităţii din fiecare sector de activitate, în vederea
asigurării cunoaşterii de angajaţi a drepturilor şi îndatoririlor ce
le revin;

f.

examinarea atentă a unor propuneri cu temei obiectiv lansate de
membrii unităţii, consemnarea sugestiilor şi propunerilor acestora,
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şi (eventual) aplicarea lor, în vederea perfecţionării activităţii din
toate compartimentele;
g.

informarea personalului care activează în unitate în legătură cu
măsurile de soluţionare a unor probleme grave, din intenţia de a
eradica disfuncţionalităţile de ordin interior.

Capitolul al IV-lea
OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ
Art. 8 - Salariaţilor le revin în principal următoarele îndatoriri:
a. respectarea programului de lucru;
b. executarea competentă şi promptă a obligaţiilor de serviciu ce le
revin;
c. îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi respectarea termenelor de
soluţionare

stabilite,

conform

fişei

de

încadrare

şi

responsabilităţilor prestabilite la nivel de unitate;
d. difuzarea de către

profesorii-diriginţi în colectivele de elevi a

Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară;
e.

impunerea respectării prevederilor din Regulamentul Şcolar şi
Regulamentul de Ordine Interioară;

f. aplicarea sancţiunilor (în caz de abateri grave) şi supravegherea
îndeplinirii acestora;
g. fructificarea integrală şi eficientă a timpului de muncă, în vederea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
h. anunţarea şefului ierarhic superior în legătură cu existenţa unor
nereguli, abateri grave, dificultăţi ivite în timpul desfăşurării
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activităţii sau lipsuri de orice natură, propunerea de măsuri
corective sau de îmbunătăţire a activităţii;
i. supravegherea disciplinei din unitate şi protejarea bunurilor
existente;
j. respectarea

dispoziţiilor

legale

privind

protejarea

intereselor

unităţii, referitor la documente, date sau informaţii care nu sunt
destinate publicităţii. Se interzice comunicarea sau divulgarea,
prin orice forme, (copierea, fără aprobarea conducerii unităţii, de
acte, note, schiţe, planuri etc., sau alte materiale privind
activitatea unităţii sau executarea de lucrări ce nu aparţin
unităţii);
k. adoptarea unei ţinute decente şi manifestarea unei atitudini
echilibrate, vizând colaborarea în colectiv şi înlăturarea situaţiilor
conflictuale, generatoare de tensiuni;
l. menţinerea ordinii şi a disciplinei la locul de muncă;
m. interdicţia de a aduce în unitate băuturi alcoolice şi de a le
consuma în timpul programului de lucru sau în unitate;
n. interdicţia de a fuma în clase, în laboratoare sau pe holurile
unităţii;
o. învoirea, în caz de necesitate, pe bază de cerere depusă spre
aprobare la direcţiune, în care va fi precizată persoana care va
prelua activitatea periodică a celui învoit, cu specificarea că
persoana desemnată pentru suplinire trebuie să aparţină aceleiaşi
arii curriculare;
p. îndatorirea cadrelor didactice de a se prezenta la activitatea
instructiv-educativă (în funcţie de vechime şi gradele didactice
deţinute) cu mapa profesorului, care trebuie să conţină:
a. planificarea anuală şi semestrială a activităţii;
b. proiecte pe unitate de învăţare;
c. proiecte

de

tehnologie

didactică;
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didactică

/schiţe

de

proiectare

d. materiale auxiliare etc.

Capitolul al V-lea
COMITETUL DE DISCIPLINĂ
Art. 9 – Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară şi stabilirea
prevederilor acestuia au fost propuse de Consiliul Profesoral, regulament
aprobat de

Consiliul de Administraţie al unităţii, dispunându-se în

prealabil constituirea unui comitet de elaborare a Regulamentului de Ordine
Interioară. Se are de asemenea în vedere constituirea unui Comitet de
Disciplină, pentru respectarea prevederilor regulamentelor ce reglementează
activitatea din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Art. 10 - Comitetul de Disciplină are următoarele îndatoriri:
a. promovarea în rândul elevilor, profesorilor, muncitorilor etc., a
Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului Şcolar în
vigoare, avertizarea în măsură cu obligativitatea de a se respecta
prevederile acestora;
b. încurajarea manifestării unui comportament adecvat în unitate şi
în afara acesteia, axat pe o atitudine civilizată şi pe abordarea unei
ţinute decente;
c. împiedicarea intenţiilor de distrugere sau de deteriorare a actelor, a
documentelor şcolare şi a bunurilor din unitate;
d. interzicerea difuzării de materiale care promovează violenţa,
intoleranţa interumană, xenofobia;
e. interzicerea promovării şi difuzării materialelor cu caracter obscen
şi pornografic;
f. interzicerea de a se consuma droguri, băuturi alcoolice, ţigări (în
perimetrul unităţii de învăţământ) şi de a se practica jocuri de
noroc;
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g. monitorizarea desfăşurării orelor de curs, în conformitate cu orarul
stabilit la nivel de unitate şcolară;
h. interzicerea utilizării telefoanelor mobile (de către elevi şi profesori)
în orele de curs;
i. interzicerea manifestărilor de

agresivitate verbală sau corporală

faţă de colegi şi faţă de personalul încadrat în unitate;
j. estomparea absenteismului nemotivat la orele de curs;
k. interzicerea de a frecventa baruri şi alte unităţi asemănătoare în
timpul programului şcolar;
l. înştiinţarea conducerii unităţii despre alte tipuri de abateri,
neprevăzute în prezentul regulament, şi sancţionarea acestora, în
funcţie

de

gravitatea

faptei,

prin

respectarea

prevederilor

Regulamentului Şcolar.

Capitolul al VI-lea
ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art. 11 – Elevii din unitatea şcolară au următoarele îndatoriri:
a. cunoaşterea şi

respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine

Interioară şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
b. manifestarea unui comportament civilizat abordarea unei ţinute
decente (morală şi vestimentară), atât în unitate, cât şi în afara
acesteia, conform Art. 111 alin. 1 din ROFUIP.
c. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât
în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei..
Art. 12 – Conform Regulamentului Şcolar, se interzice elevilor:
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a.

distrugerea actele şi a documentele şcolare, distrugerea

bunurilor

şcolii sau ale colegilor/profesorilor;
b. promovarea şi difuzarea în unitate

de

materiale care promovează

violenţa, intoleranţa interumană, xenofobia;
c.

posedarea şi

difuzarea de

materiale cu caracter obscen sau

pornografic;
d.

deţinerea şi consumul, în perimetrul unităţii şi în afara ei, de
droguri, băuturi alcoolice, ţigări, participarea la jocuri de noroc;

e. introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de
armă, petarde, pocnitori etc., ce ar putea provoca leziuni şi accidente;
f.

utilizarea de telefoane mobile în timpul orelor de curs, perturbând
buna desfăşurare a activităţii;

g. manifestarea agresivă (verbal sau corporal) faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii;
h. absentarea nejustificat de la orele de curs;
i.

perturbarea prin diferite acţiuni şi mijloace a desfăşurării orelor de
curs şi a activităţiilor extracurriculare din unitatea şcolară;

j. frecventarea barurilor şi a altor unităţi asemănătoare în timpul
programului şcolar;
k.

manifestarea oricărei atitudini care dăunează celor din unitate.

Capitolul al VII-lea
SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE
APLICATE ELEVILOR
Art. 13 – Prezentul Regulament de Ordine Interioară prevede sancţionarea
cu amendă sau cu efectuarea de ore de muncă în folosul unităţii, în cazul
nerespectării prevederilor din cadrul acestuia, după cum urmează:
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a.

nerespectarea Art. 11, lit. b, se sancţionează cu prestarea de
la 4 la 8 ore de muncă în folosul unităţii;

b.

nerespectarea art. 12, lit. a, se sancţionează după cum
urmează:
-

în cazul distrugerii de acte şi documente şcolare, se va

aplica sancţiunea de exmatriculare (fără preaviz), conform art.
128, alin.1;

Art.128. (1) Exmatricularea fără drept de

reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor
din învăţământul secundar superior şi din anul de completare,
pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.)
- în cazul distrugerilor bunurilor şcolii şi/sau a celor
apartenente

colegilor/profesorilor/muncitorilor,

se

prevede

aplicarea sancţiunii de achitare a contravalorii bunului distrus
şi cu prestarea de la 10 la 20 de

ore de muncă în folosul

unităţii;
c.

nerespectarea art.12, lit. b, se sancţionează cu prestarea a 30
de ore de muncă în folosul unităţii;

d.

nerespectarea art. 12, lit. c, se sancţionează cu prestarea de la
10 la 20 de ore de muncă în folosul unităţii;

e.

în cazul consumului de droguri în perimetrul unităţii,
aplică

se

sancţiunea de exmatriculare fără preaviz, conform

Regulamentului Şcolar, Art. 128, alin.1;
f.

nerespectarea art.12, lit. d, se sancţionează cu prestarea de la
10 la 30 de ore de muncă în folosul unităţii;

g.

nerespectarea art.12, lit. e şi f, se sancţionează cu prestarea
de la 4 la 8 ore de muncă în folosul unităţii;

h.

nerespectarea art.12, lit. g, se sancţionează cu prestarea de la
1 la 30 de ore de muncă în folosul comunităţii;

i.

nerespectarea art.12, lit. h şi i, se sancţionează cu prestarea
de la 1 la 3 ore de muncă în folosul comunităţii;
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j.

nerespectarea art.12, lit. j, se sancţionează cu prestarea a 8
ore de muncă în folosul comunităţii;

k.

nerespectarea art.12, lit. k, se sancţionează cu cu prestarea
de ore de muncă în folosul unităţii, în urma consultării
comisiei direct responsabile de

ordinea şi

disciplina din

unitate.
Art. 14 – În cazul refuzului de a presta orele de muncă în folosul unităţii
sau al repetării faptei comise, elevului îi va fi aplicat – fără avertisment –
Regulamentul Şcolar în vigoare.
Art. 15 - În cazul prestării de ore de muncă în folosul unităţii, elevul va fi
supravegheat de către membrii unei comisii special desemnate.
Art. 16 – Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea (extra)şcolară
vor fi recompensaţi, după cum urmează:
a. evidenţierea elevilor în faţa colectivului clasei;
b. evidenţierea de către director în faţa elevilor din unitate şi/sau în
faţa Consiliului Profesoral;
c. comunicarea

verbală

sau

scrisă

adresată

părinţilor,

cu

menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d. acordarea de burse de merit sau de studiu, sau de alte recompense
acordate de stat, de agenţii economici, de sponsori sau de
comunitatea locală;
e. acordarea de distincţii, cum ar fi: premii (băneşti sau materiale),
diplome, medalii;
f. recomandarea pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere
de profil, în ţară sau în străinătate;
premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

11

Capitolul al VIII-lea
ORGANIZAREA TIMPULUI ÎN
UNITATE
Art. 17 – Condica

de prezenţă în care este consemnată activitatea

personalului încadrat în unitate (cadre didactice, personal administrativ şi
muncitori) va fi semnată zilnic.
Profesorii

au

îndatorirea

de

a

presta

activitatea

didactică

în

conformitate cu orarul stabilit la nivel de unitate, având responsabilitatea
de a intra şi a ieşi din clase la orele fixate în program.
În timpul programului de lucru, personalul auxiliar

şi TESA din

unitate nu are voie să părăsească sediul acesteia, decât cu aprobarea
conducerii şi numai pe baza unor motive bine întemeiate.
Programul profesorilor este stabilit prin orarul unităţii, necesitând
verificarea numărului de ore de către fiecare profesor, la fiecare specialitate.
Programul personalului auxiliar şi TESA este de 8 ore/zi.
Programarea concediilor de odihnă se va face anual de către
conducerea şcolii, prin consultarea

personalului şi/sau în funcţie de

cerinţele unităţii.

Capitolul al IX-lea
SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE
aplicate personalului unităţii
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Art. 18 – Nerespectarea conştientă a obligaţiilor de muncă de către
personalul unităţii, inclusiv a normelor de comportare civilizată, constituie
abatere disciplinară şi este sancţionată de membrii colectivului, indiferent
de funcţia pe care o deţine persoana care a comis abaterea, conform
Codului Muncii, fiind prevăzute următoarele tipuri de sancţiuni:
- mustrare;
- avertisment;
- retragerea uneia sau a mai multor gradaţii sau trepte de
retribuţie pe o perioadă de 1-3 luni
- diminuarea salariilor cu 5-10 % pe aceeaşi perioadă;
- retrogradarea din funcţie sau categorie pe o durată de 1-2
luni;
- desfacerea contractului de muncă.
Art. 19 – Sancţiunile susmenţionate se vor aplica de către comisiile
responsabile de desfăşurarea unei activităţi coerente şi de către membrii
conducerii (în a căror atribuţie intră angajarea, transferarea, precum şi
desfacerea contractului de muncă a persoanelor încadrate).
Art. 20 -

Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor se va face numai după

cercetarea

întemeiată a faptelor, vizând în primul rând consultarea

persoanei încadrate care a comis abaterea şi verificarea afirmaţiilor acesteia,
cuprinse într-o notă explicativă care îi motivează fapta.
Art. 21 – Persoanele încadrate în muncă ce îşi îndeplinesc în cele mai bune
condiţii sarcinile ce le revin şi aduc o contribuţie deosebită la îndeplinirea
angajamentelor individuale şi colective ale unităţii, pot fi propuse să li se
acorde, potrivit dispoziţiilor în vigoare, următoarele recompense:
-

evidenţierea în muncă, mulţumirea verbală sau scrisă

-

ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare etc.;

-

gratificaţii, premii şi alte recompense materiale;
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-

trepte sau gradaţii la retribuţia tarifară, cu reducerea vechimii minime
prevăzute de lege;

Capitolul al X-lea
DISPOZIŢII FINALE
Art. 22 – Prezentul regulament va intra în vigoare după aprobarea
prevederilor de către Consiliul de Administraţie, Comitetul de Părinţi şi
Consiliul Profesoral din unitate.

SEF COMISIE DIRIGINŢI ,

ŞEF COMISIE DISCIPLINĂ,

AVIZAT ÎN CONSILIL PROFESORAL
DIN DATA DE 13.10.2008
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Prof. APETREI GHEORGHE
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