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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 
✓ Art. 1. - (1) Regulamentul Intern este întocmit în scopul asigurării cadrului 
organizatoric pentru funcționarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ, pentru 
asigurarea securității elevilor și angajaților și pentru păstrarea și îmbunătățirea 
patrimoniului din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”, Sita Buzăului . 
(2) Regulamentul Intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Școlii Gimnaziale 
”Nicolae Russu”, Sita Buzăului  şi conține norme privind desfășurarea activităților instructiv-
educative  cu caracter școlar şi extrașcolar, a activităților de natură administrativă, financiar-
contabilă și de secretariat. 
✓ Art. 2. (1) Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae 
Russu”, Sita Buzăului se desfăşoară respectând principiile Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului şi ale Convenţiei Drepturilor Copilului, urmărind:  
(a) formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru 
libertăţi fundamentale; 
 (b) educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă, 
naţionalitate, apartenenţă religioasă; 
 (c) creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale ale poporului nostru, 
faţă de familie şi de părinţi; 
 (d) educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru frumos, pentru valoare şi pentru 

natură. 
 (2) Regulamentul Intern cuprinde reglementări și prevederi specifice condițiilor concrete 
de desfășurare a activității în instituțiile de învățământ și în concordanță cu dispozițiile 
legale în vigoare, luându-se în considerare următoarele acte legislative: 

✓ Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 

2007, modificat prin:  Ordonanța de Urgență a Guvernului 65/2005, privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 
din 05.07.2005;  

✓ Legea 371/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr.1.147 din 19 decembrie 2005); 
✓ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2006 care a modificat şi completat Legea 

53/2003 privind Codul Muncii (fiind publicată în Monitorul Oficial nr.788 din 18 
septembrie 2006);  

✓ Legea 94/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în 
Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007; 

✓ Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 / 25.07.2007;  

✓ Legea nr. 202/2008 din 21/10/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 728 din 

28/10/2008, actul intrând în vigoare la data de 31 octombrie 2008;  
✓ Ordonanța de Urgență a Guvernului 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 

– Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.765 Partea I din 13.11.2008; 
✓ Legea 331/2009 care a modificat lit.e) a alin.(1) al art. 276 din Legea 53/2003 - Codul 

Muncii, fiind publicata in Monitorul oficial, Partea I nr. 779 din 13/11/2009, actul 
intrând in vigoare la data de 16 noiembrie 2009; 
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✓ Legea 49/2010 a modificat art.56 si 61 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind 

publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29/03/2010; 

✓ Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011;  Contractul Colectiv de Muncă 
Unic la Nivel de Sector de Activitate Invățământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.), nr. 
8347/20.02.2017; 

✓ Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006; 

✓ OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, modificată şi 
completată ulterior prin Legea nr. 25/2004 şi OUG 158/2005; au fost luate în 
considerare inclusiv Normele Metodologice ale OUG 96/2003; 

✓ Legea 210/1999 privind concediul paternal, publicată în Monitorul Oficial 654/1999 
✓ OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

modificată şi completată ulterior prin OG 1/2006, OG 35/2006, Legea 399/2006, OUG 
91/2006;  

✓ OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului modificată şi 
completată ulterior prin OG 1/2006, OUG 44/2006, Legea 508/2006,  

✓ Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, 
republicată în temeiul art. III din OUG 56/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 
septembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2006, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007; Legea 
202/2002 a fost republicată a doua oară în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 
01.03.2007; reglementări din OUG 61/2008 privind implementarea principiului 
egalității de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii publicată în Monitorul Oficial nr.385 din 

21.05.2008; 
           Forma consolidată a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 
octombrie 2001, la data de 20 iulie 2016, realizată prin includerea modificărilor şi 

completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; LEGEA nr. 371 din 5 
octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007; 
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016. 

✓ Legea nr. 62/2011, a dialogului social, publicată în Monitorul Oficial, nr. 322/10 mai 
2011 și actualizată prin: Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii 
dialogului social nr. 62/2011 (publicata in Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 
2016)  

✓ Legea 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  
✓ ROFUIP, aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/4.07.2022,  

• ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020  pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor privind violența psihologică – bullying. 

 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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Art. 3. – (1) Regulamentul Intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de 

Consiliul Profesoral şi coordonat de un cadru didactic. 

 (2) Regulamentul Intern este avizat în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de 
Administrație, ceea ce-i conferă caracter obligatoriu pentru toți elevii, părinții (tutorii), 
personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ /nedidactic, precum și pentru 
personalul angajat temporar, în cumul sau cu norma incompletă, persoanelor detașate în 
unitate, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect intră sub 
incidența normelor pe care acesta le conține. 
Art.4.– În cadrul unității de învățământ sunt interzise crearea si funcționarea oricăror 
formațiuni politice, desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică sau a 
celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de 
moralitate, primejduind sănătatea și integritatea fizică sau psihică a elevilor, a personalului 
didactic, didactic auxiliar și administrativ/nedidactic. 

 
CAPITOLUL II 

Principii fundamentale 
 

Art. 5 - (1) Libertatea muncii este garantata prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi 
îngrădit. 
(2) Orice persoana este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau 
activității pe care urmează să o presteze. 
(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 
muncă ori într-o anumita profesie, oricare ar fi acestea. 
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de 
drept. 
Art. 6 - (1) Muncă forțată este interzisă. 
(2) Termenul muncă forțata desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub 
amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul in mod liber. 
(3) Nu constituie muncă forțată muncă sau activitatea impusa de autoritățile publice: 
a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; 
b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege; 
c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitiva, in condițiile legii; 
d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe 
precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale 
sau insecte și  in general, in toate circumstanțele care pun in pericol viața sau condițiile 
normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. 
Art . 7 - (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față 
de toți salariații și angajatorii. 
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 
apartenență ori activitate sindicala, este interzisă. 
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au 
ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 
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Art. 8 - (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate 
activității desfășurate, de protecție sociala, de securitate și sănătate în muncă, precum și de 
respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. 
(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri 
colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protecție 
împotriva concedierilor nelegale. 
(3) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe 
criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. 
Art . 9 Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea 
intereselor lor profesionale, economice si sociale. 
Art . 10 - (1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. 
(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se 
vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de 
muncă. 
Art . 11 Cetățenii romani sunt liberi sa se încadreze in muncă in statele membre ale Uniunii 
Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al 
muncii și a tratatelor bilaterale la care Romania este parte. 

 
CAPITOLUL III 

Drepturile și obligațiile angajatorului 
 
  3.1. CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
Art.12. – Conducerea unităţii de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu 
prevederile din Legea Educației Naţionale nr.1/2011 (art.94, 95, 96, 97 etc.)  

Art.13. – Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administraţie, director, directorul adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin 
consiliile de administraţie şi directori conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de 

părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  
Art.14. – Directorul este reprezentant legal al unităţii de învăţământ şi exercită conducerea 
executivă a acesteia, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului 
de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementările legale.  
Art.15. – Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de către director pe perioade 
determinate, precum şi pe cele stabilite prin fișa postului. 
 Art.16 – (1) Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de predare şi 
are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.  
(2) Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele 
consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.  
(3) Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului, directorului adjunct, personalului 
didactic de predare şi personalului didactic auxiliar sunt elaborate de Ministerul Educaţiei.  
Art.17. – Consiliul Profesoral funcţionează conform prevederilor art. 98 din Legea 

nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 și a ROFUIP 
2016 cu modificările și completările ulterioare, ROFUIP 5447/ 31.08.2020. 
Art.18. – Catedrele şi comisiile metodice funcţionează conform prevederilor din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
 Art.19. – Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr 5447/ 31.08.2020. 
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Art. 20. –Termenele stabilite de conducerea unităţii pentru depunerea documentelor şi a 

situaţiilor cerute sunt obligatorii pentru toţi angajaţii. Nerespectarea lor va fi sancţionată 

prin depunctarea calificativului. 
 Art. 21. – (1) Conducerea școlii are, în principal, următoarele drepturi:  
a) să stabilească normele generale și normele specifice de organizare și de funcționare a 
activității compartimentelor structurale;  
b) să stabilească, prin fișa postului, atribuții clare și concrete pentru fiecare persoană 

angajată;  

c) să emită dispoziții cu caracter obligatoriu și în strictă conformitate cu legea și celorlalte 

norme legale aplicabile în materie;  

d) să exercite controlul asupra modului în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu; 
e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și încălcarea deontologiei profesionale și să 
dispună măsuri potrivit normelor prevăzute de reglementările legale în vigoare și de 

prezentul regulament; 
 f) să stabilească răspunderea materială pentru pagubele produse școlii de către personalul 
salariat și de către elevi; 
 g) să solicite organelor competente efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii răspunderii 
pentru faptele penale săvârșite de personalul salariat al instituției în exercitarea sau în 
legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.  

h) pentru situaţiile de concediu medical sau alte situaţii în care un profesor nu efectuează 

ora, directorul/directorul adjunct desemnează suplinitor dintre profesorii care nu au ore în 

orar pentru perioada suplinită. 

 (2) Conducerea școlii are și alte drepturi prevăzute de lege și/sau de normele interne, după 
caz.  
Art. 22. – (1) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” are, în principal, următoarele 

obligații: 
 a) să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea normală a activității în toate 
sectoarele;  
 b) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

unic la nivel de ramură – învățământ și din contractele individuale de muncă; 

 c) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina angajatorului, precum și să 
rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 
 d) să înființeze și să țină registrul general de evidență a salariaților și să opereze la timp 
toate mențiunile prevăzute de lege;  
e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților; 
 f) să elibereze legitimații salariaților școlii, cu indicarea funcției și locului de muncă în cadrul 
instituției; 
 g) să asigure condiții necesare privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor 

și să propună instruirea salariaților cu aceste condiții;  
h) să ia în considerare, în funcție de posibilitățile concrete, solicitările salariaților pentru 
schimbarea locului sau a condițiilor de muncă, în cazuri temeinic justificate.  

3.2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR 

3.2.1. Dispoziții generale  
Art. 23. – (1) Personalul de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Școala 

Gimnazială ”Nicolae Russu”, Sita Buzăului , are următoarele drepturi: 
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a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;  

c) dreptul la zile libere de sărbătorile legale și la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitatea de șanse și tratament;  

e) dreptul la demnitatea în muncă;  

f) dreptul la securitatea și sănătatea în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la consultare și informare;  

i) dreptul la protecție în caz de concediere; 

j) dreptul la negociere colectivă și individuală; 

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

l) dreptul de a participa la acțiunile colective organizate în condițiile legii.  

(2) Personalul prevăzut la al.(1) beneficiază și de alte drepturi, prevăzute de Legea Educației 

Naționale, de Codul Muncii și de Contractul Colectiv de Muncă. 

Art . 24 (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se 

efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum 

și jurisdicția muncii. 

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai 

în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. 

Art.25 Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: 

a) cetățenilor romani încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă in 

Romania; 

b) cetățenilor romani încadrați cu contract individual de muncă si care prestează activitatea 

in străinătate, in baza unor contracte încheiate cu un angajator roman, cu excepția cazului in 

care legislația statului pe al cărui teritoriu se executa contractul individual de muncă este 

mai favorabilă; 

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează 

muncă pentru un angajator roman pe teritoriul României; 

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual 

de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii; 

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; 

f) angajatorilor, persoane fizice si juridice; 

g) organizațiilor sindicale si patronale. 

 

Capitolul IV 

Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
 

Art. 24. - (1) Durata normală a timpului de muncă este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în 

funcție de specificul muncii prestate. 

Pentru personalul didactic de predare, norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de 

instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul săptămânal de 

act:139852%2045728442
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activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este identic cu cel stabilit pentru 

personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile 

acestora sunt prevăzute în fişa individuală a postului. 

Art. 25 - (1) Normativele de încadrare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din 

învăţământul preuniversitar se stabilesc, în termen de 100 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului contract, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, după consultarea obligatorie a 

federaţiilor sindicale semnatare. 

(2) Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării activităţii, decât 

cu acordul federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(3) Pe baza acestor normative, calculul numărului de posturi se stabileşte pe 

unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 3, de către inspectoratele şcolare, ca medie pe judeţ, 

iar posturile se distribuie în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii acestora, după 

consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale semnatare ale prezentului 

contract colectiv de muncă. 

Art. 25. - Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă stabilesc în detaliu 

normativele de încadrare pentru personalul din unităţile de învăţământ special, în termen 

de 100 de zile de la înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

    Art. 26. - (1) În funcţie de condiţii, în unităţile şi instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3, 

comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum 

şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia. Orele de începere şi de terminare a 

programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecărei unităţi/instituţii de 

învăţământ prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncă. 

Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul 

colectiv de muncă aplicabil. 

(2) Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștinţa salariaţilor programul de muncă şi 

modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său. 

(3) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile 

salariaţilor angajaţi cu jumătate de normă/post de a fi încadraţi cu normă/post 

întreagă/întreg, în cazul în care apare această oportunitate. 

 Art. 27. - (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. 

Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă 

nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe 

săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată 

pe o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe 

săptămână. 

   Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de 

forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea 

angajatorului.  

Art. 28. - (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează 

nu vor fi repartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi 

delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia 
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situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa 

nr. 3 - decât cu acordul lor. 

La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să 

evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este 

însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea. 

      Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 29. - (1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la o pauză de 

masă de 20 minute, care se include în programul de lucru. 

Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern. 

     Art. 30 . - Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 

ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în 

învăţământ/în muncă. 

 Art. 31. - (1) Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7 ani au dreptul 

la reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de 

salariat şi vechimea integrală în învăţământ/muncă. 

(2) Salariaţii care au în întreţinere un copil cu dizabilitate (gravă sau accentuată) şi care se 

ocupă efectiv de îngrijirea acestuia beneficiază de program de lucru redus la 4 ore până la 

împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum şi de celelalte 

drepturi prevăzute de art. 32 din Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial beneficiază de vechimea 

în muncă/învăţământ corespunzătoare unei norme întregi. 

 Art. 32. - (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai 

mic de 12 ore consecutive. 

(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, 

sâmbătă şi duminică. 

(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă 

şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa 

nr. 3, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. 

În condiţiile legii, salariaţii aflaţi în această situaţie beneficiază de un spor la salariul de bază. 

(4) Sunt zile nelucrătoare: 

- zilele de repaus săptămânal; 

- 1 şi 2 ianuarie; 

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

- vinerea mare, prima, a doua zi şi a treia zi de Paşti; 

- 1 Mai; 

- 1 Iunie; 

- prima şi a doua zi de Rusalii; 

- Adormirea Maicii Domnului; 

- 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; 
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- 1 Decembrie; 

- 25 şi 26 decembrie; 

-două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate 

astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând 

acestor culte. 

(5) În cazul în care, din motive justificate, salariaţii prestează activitate în zile 

nelucrătoare/zile de sărbătoare legală, aceştia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi 

lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, acordate în următoarele 30 de zile. 

(5) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare şi a muncii în zile de repaus 

săptămânal sau în zilele de sărbătoare legală de către personalul din sectorul bugetar se 

aplică şi personalului din învăţământ, în măsura în care nu există prevederi speciale  

Art. 33. (1)  Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.  
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie 

de vechimea în muncă, astfel: 

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

- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare; 

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de 

către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3, împreună cu 

reprezentantul organizaţiei sindicale, afiliate la una dintre federaţiile sindicale semnatare 

ale prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcţie de 

interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar. La 

programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii 

celuilalt soţ. 

(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare. 

(4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele 

compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt 

incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a 

drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care 

se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă 

salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă. 

(5) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de 

odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului 

suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în 

(6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în 

durata concediului de odihnă anual. 

(7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară 

de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc În situaţia în care 

incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal 

ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de 

odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu 

după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc 
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maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 

neefectuate să fie reprogramate. 

(8) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea 

temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an 

calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă 

de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 

(9) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, 

alte persoane cu handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar de 6 zile lucrătoare, în condiţiile legii. 

(10) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se 

organizează în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile 

calendaristice. 

 Art. 34. - (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 (concediu paternal); 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

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 – 5zile lucrătoare; 

g) schimbarea domiciliului - 3 zile ucrătoare; 

h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), 

respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii). 

(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. 

Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale 

deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire 

colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și 

asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat.  

Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea 

numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se 

soluționează în maximum 24 de ore. 

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

corespunzător, în condiţiile legii. 

(4) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul 

învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de 

concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, fără a putea desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de 

plată cu ora. 
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Art. 35. - (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără 

plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 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. 

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o 

dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ/inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de 

îndrumare şi de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectivă. 

(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de 

vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a 

valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, 

în baza unei declaraţii pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data 

angajării până la momentul cererii. 

        Art. 36. - (1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul 

contract, tatăl are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din perioada totală a concediului 

pentru creşterea copilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De acest drept beneficiază şi 

mama, în situaţia în care tatăl este beneficiarul concediului pentru creşterea copilului. 

(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului. 

 

CAPITOLUL V 
Contractul individual de muncă   

 
Art. 37. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoana fizica, 

denumita salariat, se obliga să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, 

persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remunerații denumite salariu. 

Art. 38. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau 

drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. 

Art . 39 (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminata. 

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durata determinata, 

în condițiile expres prevăzute de lege. 

Art . 40 (1) Persoana fizica dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. 

(2) Persoana fizica poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea 

vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități 
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potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt 

periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. 

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. 

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă. 

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face 

după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

Art . 41 (1) In sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizica sau juridica 

ce poate, potrivit legii, sa angajeze forța de muncă pe baza de contract individual de muncă. 

(2) Persoana juridica poate încheia contracte individuale de muncă, in calitate de angajator, 

din momentul dobândirii personalității juridice. 

(3) Persoana fizica dobândește capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă in 

calitate de angajator, din momentul dobândirii capacitații depline de exercițiu. 

Art. 42 Este interzisa, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual 

de muncă in scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale. 

Art. 431 In sensul prezentei legi, muncă nedeclarata reprezintă: 

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă in 

forma scrisa, cel târziu in ziua anterioara începerii activității; 

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual 

de muncă în registrul general de evidența a salariaților cel târziu în ziua anterioara începerii 

activității; 

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de 

muncă suspendat; 

d) primirea la muncă a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul 

contractelor individuale de muncă cu timp parțial. 

Art. 44 - (1) Contractul individual de muncă se încheie in baza consimțământului parților, in 

forma scrisă, in limba romana, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către 

salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în forma scrisă revine 

angajatorului. 

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul 

general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel 

târziu în ziua anterioara începerii activității. 

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, sa înmâneze salariatului un 

exemplar din contractul individual de muncă. 

(4) Angajatorul este obligat sa păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual 

de muncă pentru salariații care prestează activitate in acel loc. 

(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime in 

muncă. 

(6) Absențele nemotivate și concediile fără plata se scad din vechimea în muncă. 

(7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, 

acordate in condițiile art. 155 si 156. 

Art . 45 - (1) În sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul își 

desfășoară activitatea, situat in perimetrul asigurat de angajator, persoana fizica sau juridica, 
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la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin 

acestuia. 

(2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform 

alin. (1) pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator 

în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter 

personal. 

Art.46 - (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul 

are obligația de a informa persoana selectata în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu 

privire la clauzele esențiale pe care intenționează sa le înscrie in contract sau sa le modifice. 

(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se 

considera îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de 

muncă sau a actului adițional, după caz. 

(3) Persoana selectata in vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informata cu privire 

la cel puțin următoarele elemente: 

a) identitatea parților; 

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească 

în diverse locuri; 

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din Romania sau altor acte 

normative, precum si fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 

angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; 

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă 

temporară 

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia; 

k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și 

periodicitatea plații salariului la care salariatul are dreptul; 

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămâna; 

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale 

salariatului; 

n) durata perioadei de proba. 

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie sa se regăsească și în conținutul 

contractului individual de muncă. 

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării 

contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior 

producerii modificării, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzută 

in mod expres de lege sau in contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare 

dintre părți poate fi asistata de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor 

alin. (7) . 
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(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului 

individual de muncă, intre părți poate interveni un contract de confidențialitate. 

Art.  47  - (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, 

urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica 

în timp util, înainte de plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații 

referitoare la: 

a) durata perioadei de muncă ce urmează sa fie prestată în străinătate; 

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată; 

c) prestațiile în bani și/sau în natura aferente desfășurării activității in străinătate; 

d) condițiile de clima; 

e) reglementările principale din legislativa muncii din acea țară; 

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune in pericol viața, libertatea sau siguranța 

personală; 

g) condițiile de repatriere a lucrătorului, după caz. 

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie sa se regăsească si in conținutul 

contractului individual de muncă. 

(3) Dispozițiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condițiile 

specifice de muncă in străinătate. 

Art. 48 .  În situația in care angajatorul nu își executa obligația de informare prevăzută la art. 

17 si 18, persoana selectata in vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să 

sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța 

judecătorească competenta și sa solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care 

l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare. 

Art. 49 (1) În afara clauzelor esențiale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și 

cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. 

(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativa: 

a) clauza cu privire la formarea profesionala; 

b) clauza de neconcurență; 

c) clauza de mobilitate; 

d) clauza de confidențialitate. 

Art. 50 (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării 

acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauza de neconcurenta prin care 

salariatul sa fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau 

al unui terț, o activitate care se află în concurenta cu cea prestată la angajatorul său, în 

schimbul unei indemnizații de neconcurentă lunară pe care angajatorul se obligă să o 

plătească pe toata perioada de neconcurentă. 

(2) Clauza de neconcurenta își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului 

individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului 

la data încetării contractului, cuantumul indemnizației de neconcurenta lunare, perioada 

pentru care își produce efectele clauza de neconcurenta, terții in favoarea cărora se interzice 

prestarea activității, precum și aria geografica unde salariatul poate fi în reala competiție cu 

angajatorul. 
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(3) Indemnizația de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salarială, se 

negociază și este de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din 

ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în 

care durata contractului individual de muncă a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor 

salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. 

(4) Indemnizația de neconcurenta reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este 

deductibilă la calculul profitului impozabil și se impozitează la persoana fizica beneficiară, 

potrivit legii. 

Art. 51 (1) Clauza de neconcurenta își poate produce efectele pentru o perioada de 

maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă. 

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului 

individual de muncă s-a produs de drept, cu excepția cazurilor prevăzute la art.56 alin. (1) 

lit. c), e), f), g) si i), ori a intervenit din inițiativa angajatorului pentru motive care nu țin de 

persoana salariatului. 

Art. 52 (1) Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a 

exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deține. 

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de muncă instanța competenta 

poate diminua efectele clauzei de neconcurenta. 

Art. 53 In cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi 

obligat la restituirea indemnizației și, după caz, la daune-interese corespunzătoare 

prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. 

Art. 54 (1) Prin clauza de mobilitate părțile in contractul individual de muncă stabilesc ca, 

în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se 

realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații 

suplimentare în bani sau în natura. 

(2) Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare 

în natura sunt specificate în contractul individual de muncă. 

Art. 55 (1) Prin clauza de confidențialitate pârțile convin ca, pe toata durata contractului 

individual de muncă și după încetarea acestuia, sa nu transmită date sau informații de care 

au luat cunoștința în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele 

interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. 

(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpa 

la plata de daune-interese. 

Art. 56 (1) O persoana poate fi angajata în muncă numai în baza unui certificat medical, care 

constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. 

(3) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile 

aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără 

certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. 

(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa. 

(5) La angajarea în domeniile sănătate, alimentație publica, educație și în alte domenii 

stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale specifice. 

Art. 57  Certificatul medical este obligatoriu și în următoarele situații: 
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a) la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă 

având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații; 

b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în alta activitate, dacă se schimba 

condițiile de muncă; 

c) la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară; 

d) periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, 

potrivit reglementarilor Ministerului Sănătății; 

f) periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care 

lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalațiile de aprovizionare cu apa potabila, în 

colectivități de copii, în unități sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sănătății; 

g) periodic, în cazul celor care lucrează în unități fără factori de risc, prin examene medicale 

diferențiate în funcție de vârsta, sex și stare de sănătate, potrivit reglementarilor din 

contractele colective de muncă. 

Art. 58 (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabila a 

aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea. 

(2) Modalitățile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite 

în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar 

- și în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel. 

(3) Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea 

cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia 

capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale. 

(4) Angajatorul poate cere informații în legătura cu persoana care solicita angajarea de la 

foștii săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și 

numai cu încunoștințarea prealabila a celui în cauza. 

Art. 59 (1) Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice si la alte unități 

bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz. 

(2) Posturile vacante existente în statul de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu 

necesitățile fiecărei unități prevăzute la alin. (1) . 

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au 

prezentat mai mulți candidați, încadrarea în muncă se face prin examen. 

(4) Condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc 

prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 60 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual 

de muncă se poate stabili o perioadă de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru 

funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. 

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se 

realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile 

calendaristice. 

(3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de proba, contractul individual de muncă poate înceta 

exclusiv printr-o notificare scrisa, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi 

necesara motivarea acesteia. 
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(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiază de toate drepturile si are toate 

obligațiile prevăzute in legislativă muncii, in contractul colectiv de muncă aplicabil, in 

regulamentul intern, precum si in contractul individual de muncă. 

(5) Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, primele 6 luni după debutul in 

profesie se considera perioada de stagiu. Fac excepție acele profesii în care stagiatura este 

reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează 

obligatoriu o adeverința, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza 

teritorială de competența acesta își are sediul. 

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege 

specială. 

Art. 61  (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât 

o singura perioada de probă. 

(2) Prin excepție, salariatul poate fi supus la o noua perioadă de proba în situația în care 

acesta debutează la același angajator într-o noua funcție sau profesie ori urmează să presteze 

activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase. 

(3) Perioada de probă constituie vechime in muncă. 

Art. 62 Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane 

pentru același post este de maximum 12 luni. 

Art. 63 (1) Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a 

salariaților. 

(2) Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea 

publica competenta, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se afla domiciliul, respectiv sediul 

angajatorului, data de la care devine document oficial. 

(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite inspectoratului 

teritorial de muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor 

salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din 

Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile 

și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, 

perioada detașări și data încetării contractului individual de muncă. 

(4) Registrul general de evidență a salariaților este păstrat la domiciliul, respectiv sediul 

angajatorului, urmând sa fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte 

autorități care îl solicita, in condițiile legii. 

(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un 

document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, 

vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. 

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se 

depune la autoritatea publica competenta, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se afla 

sediul sau domiciliul angajatorului, după caz. 

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările 

care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătura cu întocmirea acestora se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
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Art . 64 (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, 

în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru 

fiecare dintre acestea. 

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care prin lege sunt prevăzute 

incompatibilități pentru cumulul unor funcții. 

Art. 65  Cetățenii străini si apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza 

autorizației de muncă sau a permisului de ședere in scop de muncă, eliberata/eliberat 

potrivit legii. 

 
CAPITOLUL VI 

 Încheierea contractului de muncă  
 
 

Art. 66. - În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, 

angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 67. - Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite 

de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul 

aptitudinilor şi competenţei profesionale. 

Art. 68. - (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în 

Anexa nr. 1 la prezentul contract, în condiţiile legii. 

(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, 

să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. 

(3) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul 

individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite 

inspectoratului teritorial de muncă. 

(4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice 

modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de 

sindicat, la solicitarea membrului de sindicat. 

Art. 69. - (1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, 

contractele individuale de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ 

reprezentată de director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul 

şcolar general. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul 

individual de muncă se încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de 

director şi salariat. 

(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului. 

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, 

afiliată la una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenţă 

la încheierea/modificarea contractului individual de muncă. 

Art. 70. - (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă 

nedeterminată. 

(2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate 

încheia şi pe perioadă determinată. 

act:1516429%20191877534
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(3) Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în 

condiţiile legii şi ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului superior cu alte 

specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de 

muncă pe perioadă determinată, respectiv 01 septembrie- 31 august ale fiecărui an şcolar 

sau până la încadrarea unui cadru didactic calificat. 

(5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului mediu cu alte 

specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă 

pe perioadă determinată, respectiv septembrie-iunie, corespunzător structurii anului şcolar, 

sau până la venirea unui cadru didactic calificat. 

Art. 71. - (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3 se obligă să aducă la cunoştinţa 

salariaţilor şi organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului 

contract, în termen legal, posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora. 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 

unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 3 are obligaţia, sub sancţiunea prevăzută de art. 

19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul 

cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le 

modifice. 

(3) Modalitatea concretă de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin 

contractele colective încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ prevăzute în 

Anexa nr. 3. 

(4) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 

17 alin. (3) din Codul muncii. 

Art. . 72- (1) Mişcarea personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale. 

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să elaboreze, până la data de 15 noiembrie a 

fiecărui an calendaristic, Metodologia-cadru privind mişcarea personalului didactic şi 

calendarul desfăşurării acesteia, tematica şi condiţiile de participare la concurs. 

Art. 73. - În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din 

afara unităţii/instituţiei obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea 

postului. 

   Art. 74. - (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată/a contractului de management, se stabileşte o perioadă de probă, 

după cum urmează: 

- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control. 

(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează: 

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; 
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b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 

6 luni; 

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 

6 luni. 

(3) Pe durata perioadei de probă salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate 

obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, prezentul contract colectiv de muncă, 

regulamentul intern şi contractul individual de muncă. 

(4) erioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ. 

Art. 75. -  Desfăşurarea activităţii didactice în regim de cumul și plata cu ora se face 

potrivit dispoziţiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. Încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora sau prin cumul se face 

prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între 

instituţia/unitatea de învățământ prevăzută în Anexa nr. 3, reprezentată prin director, și 

salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în 

vigoare și a prezentului contract colectiv de muncă. 

Art. 76. - Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor sunt stabilite, în condiţiile 

legii, prin prezentul contract, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul 

unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 3 şi prin contractele individuale de muncă. 

Art. 77. - Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice 

tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor 

sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

Art. 78. - (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de 

muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea 

unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv. 

(3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

(4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente: 

a) durata contractului; locul muncii; 

b) felul muncii; 

c) condiţiile de muncă; 

d) salariul; 

e) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

(5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (3) din 

Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui 

act adiţional la acesta. 

(6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, 

gradaţiile şi celelalte date prevăzute în actele normative şi/sau administrative cu caracter 

normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, prin decizie individuală emisă de 

angajator, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens. 
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(7) În situaţia în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, 

actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de 

voinţă al părţilor. 

(8) În situaţia excepţională în care contractul individual de muncă este modificat 

unilateral de către angajator, actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la 

data încunoştinţării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică. 

 Art. 79 . - (1) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control 

se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi 

delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu 

acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii. 

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile prevăzute în Anexa nr. 3 poate fi 

transferat, în condiţiile legii, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de 

învăţământ la alta. 

Art. 80. - (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres 

prevăzute de Codul muncii, de legislaţia specială, precum şi de prezentul contract colectiv de 

muncă. 

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării 

muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, 

stabilite conform prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective încheiate la 

nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 3 şi contractelor individuale de muncă, 

conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia suspendării contractului individual de 

muncă din motive imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de 

niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.  

Art. 81  - (1) Contractul individual de muncă poate înceta:  

a) de drept; 

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii. 

(2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din 

Codul muncii. 

Art. 82. -  (1) Este interzisă concedierea salariaţilor: 

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă 

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

sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; 

b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 

(4) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă 

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical; 

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 
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e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, 

respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de18 

ani; 

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; 

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia 

situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru 

abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat; 

i) pe durata efectuării concediului de odihnă; 

j) pe durata rezervării catedrei/postului didacti 

Art. 83 . - (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa 

angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost 

prevăzute asemenea interdicţii. 

Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor este 

determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor 

economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea trebuie 

să fie efectivă, cu o cauză reală şi serioasă. 

         

CAPITOLUL VII 

Salarizarea și alte drepturi salariale  
 

      Art. 84. (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor 

stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de 

stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia. 

(2) Salarizarea personalului din învățământ se realizează în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare. Personalul din învățământ beneficiază de un salariu lunar care cuprinde 

salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, compensaţii, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare prevăzute de lege. 

(3) Ministerul Educaţiei Naționale se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru 

salarizarea la timp a întregului personal din toate unităţile şi instituţiile aflate în subordinea 

sa. 

(4) Ministerul Educaţiei Naționale şi inspectoratele şcolare, pot verifica, potrivit 

competențelor, modul în care fiecare unitate/instituţie prevăzută în Anexa nr. 3 a 

fundamentat cheltuielile de personal cu ocazia elaborării proiectului de buget. În cazul în 

care se constată erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua 

rectificări, în condițiile legii. 

      Art. 85 (1) Personalul din învăţământ beneficiază, conform prevederilor legale în 

vigoare, şi de următoarele drepturi: 

a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic 

care are domiciliul sau reședinþa în afara localităţii unde se află sediul unităţii/ 

instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3; 
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b) o indemnizaþie de instalare; 

c) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii 

anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat; 

d) tichete de creşă; 

e) indemnizație de hrană; 

f) vouchere de vacanță. 

           În fila de buget a fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 3 se vor evidenţia 

sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia. 

Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 3 sunt obligate să calculeze și să transmită 

ordonatorilor principali de credite și inspectoratelor școlare sumele necesare pentru plata 

drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, potrivit legii. 

(3) Angajatorii care, din vina lor, nu acordă salariaţilor drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) 

pot fi sancţionaţi disciplinar, conform legii. 

    Art. 86. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă 

profesională/grad profesional, prin examen, conform legii. 

    Art. 87 . Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze, în 

condiþiile legii, de următoarele premii: 

a) un premiu lunar din fondul de salarii, în condițiile legii, pe baza criteriilor stabilite de către 

comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3, criterii elaborate 

avându-se în vedere rezultatele în activitate, considerate ca valoroase pentru 

unitate/instituţie; criteriile vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul 

unităţii/ instituţiei respective; fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite 

putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic şi în acelaşi scop; 

b) o diplomă de fidelitate  pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni 

personalizate, înmânată salariaţilor care se pensionează în prezenţa colectivului din 

unitate/instituție; 

c) premiile prevăzute de art. 265 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

     Art. 88 (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data de 14 a 

lunii în curs, pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/ 

instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract. 

(2) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare 

pentru asigurarea confidenţialităţii. 

(3) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), unitatea/instituţia va 

înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite 

şi modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată. 

(4) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 

zile lucrătoare, precum și cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri 

judecătorești definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare. 

(5) Ministerul Educaţiei Naþionale, inspectoratele școlare, unitățile administrației publice 

locale şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3, în condițiile legii, depun toate 
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diligenţele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care 

se derulează execuția bugetară pentru unitățile/instituțiile subordonate, potrivit 

competențelor legale. 

   Art. 89. Neacordarea, cu vinovăție, de către conducătorii unităţilor/instituţiilor prevăzute 

în Anexa nr. 3 a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de muncă 

reprezintă abatere disciplinară. 

Capitolul VIII 
Executarea contractului individual de muncă 

 
      Art. 90 Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se 

stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al 

contractelor individuale de muncă. 

      Art. 91 Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice 

tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților 

sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. 

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin 

conform fișei postului; 

b) obligația de a respecta disciplina muncii; 

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

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

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 

f) obligația de a respecta secretul de serviciu; 

g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

     Art. 92  (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; 

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; 

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 

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

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanțî individuala, precum și criteriile de evaluare a 

realizării acestora. 

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 

desfășurarea relațiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil și din contractele individuale de muncă; 

d) să comunice periodic salariaților situația economica și financiara a unității, cu excepția 

informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 
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activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul 

colectiv de muncă aplicabil; 

 
CAPITOLUL IX  

Modificarea contractului individual de muncă 
 

    Art.  93  (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul parților. 

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterala a contractului individual de muncă este 

posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. 

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) condițiile de muncă; 

e) salariul; 

f) timpul de muncă și timpul de odihna. 

    Art. 94 (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau 

detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de 

muncă. 

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte 

drepturi prevăzute in contractul individual de muncă. 

   Art. 95  Delegarea reprezintă exercitarea temporara, din dispoziția angajatorului, de către 

salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului 

său de muncă. 

   Art. 96 (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioada de cel mult 60 de zile 

calendaristice in 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de 

zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a 

delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinara a acestuia. 

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o 

indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 

   Art . 97 Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de 

muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în 

interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar 

numai cu consimțământul scris al salariatului. 

   Art. 98 (1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioada de cel mult un an. 
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(2) În mod excepțional, perioada detașări poate fi prelungita pentru motive obiective ce 

impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor 

părți, din 6 în 6 luni. 

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul sau numai în mod excepțional 

și pentru motive personale temeinice. 

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o 

indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 
   Art. 99 (1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acorda de angajatorul la care s-a 

dispus detașarea. 

(2) Pe durata detașări salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de 

drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care 

este detașat. 

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca 

angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate 

obligațiile față de salariatul detașat. 

(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate 

obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus 

detașarea. 

(5) În cazul în care exista divergenta între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu își 

îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detașat are dreptul de 

a reveni la locul sau de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva 

oricăruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligațiilor neîndeplinite. 

   Art. 100 Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul 

salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca 

măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. 

 

CAPITOLUL X 
Suspendarea contractului individual de muncă 

 
   Art.  101 (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin 

acordul parților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți. 

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii 

de către salariat și a plații drepturilor de natura salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât 

cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente 

interne. 

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din 

calitatea sa de salariat. 
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(5) De fiecare data când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza 

de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept 

prevalează. 

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspenda toate termenele care 

au legătura cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de 

muncă, cu excepția situațiilor in care contractul individual de muncă încetează de drept. 

   Art. 102  Contractul individual de muncă se suspenda de drept in următoarele situații: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporara de muncă; 

c) carantină; 

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe 

toata durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate in sindicat; 

f) forță majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedura penală; 

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit 

avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul 

individual de muncă încetează de drept; 

i) in alte cazuri expres prevăzute de lege. 

   Art. 103  (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, 

în următoarele situații: 

a) concediu pentru creșterea copilului în vârsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 7 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

f) participarea la grevă. 

g) concediu de acomodare. 

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absentelor nemotivate ale 

salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 

individual de muncă, precum și prin regulamentul intern. 

   Art. 104  (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului 

în următoarele situații: 

a) (abrogat la 21 august 2016 de Actul din Decizia 261 din 2016) 

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a 

fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținuta, până la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 



30 | P a g e  
 

c1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, 

măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au 

fost stabilite obligații care împiedica executarea contractului de muncă, precum și în cazul în 

care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedica executarea 

contractului de muncă; 

d) pe durata detașări; 

e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, 

salariatul își reia activitatea anterioara si i se plătește, în temeiul normelor și principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egala cu salariul și celelalte drepturi de care a 

fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 

(3) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, 

structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea 

posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămâna, cu reducerea 

corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea 

programului, după consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității 

sau a reprezentanților salariaților, după caz. 

   Art. 105 (1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații 

implicați in activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază 

de o indemnizație, plătita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul 

de baza corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art.52 

alin. (3) . 

(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor 

afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sa dispună reînceperea 

activității. 

   Art. 106  Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul parților, in cazul 

concediilor fără plata pentru studii sau pentru interese personale. 

 
CAPITOLUL XI 

Încetarea contractului individual de muncă 
 

   Art. 107 Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 

a) de drept; 

b) ca urmare a acordului parților, la data convenită de acestea; 

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, in cazurile si in condițiile limitativ 

prevăzute de lege. 
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SECTIUNEA  1 
Încetarea de drept a contractului individual de muncă 

 

    Art . 108 (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum și în cazul 

dizolvării angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul și-a încetat existenta 

conform legii; 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii 

sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; 

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârsta standard și a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează in 

scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, in termen de 60 de zile 

calendaristice anterior împlinirii condicilor de vârsta standard și a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în 

cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, 

pensiei pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data 

comunicării deciziei medicale asupra capacitații de muncă in cazul invalidității de gradul I 

sau II; 

d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la 

care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupata de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătorești de reintegrare; 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; 

g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, 

autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsura de siguranța 

ori pedeapsa complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin 

care s-a dispus interdicția; 

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durata 

determinată; 

j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali în cazul salariaților cu vârsta 

cuprinsă între 15 si 16 ani. 

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - j), constatarea cazului de încetare de drept 

a contractului individual de muncă se face in termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea 

acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunica persoanelor aflate în situațiile 

respective în termen de 5 zile lucrătoare. 

(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în 

condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi. 

   Art. 109 (1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea 

valabila a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. 
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(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. 

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara 

a condițiilor impuse de lege. 

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau 

obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor 

colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau 

convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 

(5) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă nul are 

dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu. 

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 

acordul parților. 

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. 

 
SECTIUNEA 2 
Concedierea 

   Art . 110 (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 

inițiativa angajatorului. 

(2) Concedierea poate fi dispusa pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru 

motive care nu țin de persoana salariatului. 

   Art. 111 Este interzisă concedierea salariaților: 

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, 

rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenența  ori activitate sindicală; 

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la greva și a drepturilor sindicale. 

   Art. 112 (1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: 

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului in vârsta de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, pânî la împlinirea vârstei de 18 

ani; 

g) (abrogat prin Decizia nr. 814/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 

2015) 

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare 

a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii. 
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SECTIUNEA 3 
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului 

 
      Art. 113 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana 

salariatului in următoarele situații: 

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinara; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada 

mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedura penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică și/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își 

îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat. 

        Art. 114(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute 

la art. 61 lit. b) -d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 

30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. 

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), 

angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 247-

252. 

(3) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în 

fapt și în drept și să cuprindă precizării cu privire la termenul în care poate fi contestata și la 

instanța judecătorească la care se contestă. 

     Art. 115 (1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate 

de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai după îndeplinirea de către 

angajator a cercetării disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod. 

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai 

după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. 

     Art. 116 (1)  În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 

lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept in 

temeiul art.56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri 

de muncă vacante in unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu 

capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina a muncii. 

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), 

acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în 

vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, 

capacitații de muncă stabilite de medicul de medicina a muncii. 

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 

angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul 

cu privire la noul loc de muncă oferit. 
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(4) În cazul în care salariatul nu își manifesta consimțământul în termenul prevăzut la 

alin.(3), precum și după notificarea cazului către agenția teritoriala de ocupare a forței de 

muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o 

compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul 

individual de muncă, după caz. 

SECTIUNEA 4 

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului 

   Art . 117  (1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă 

încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă 

ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. 

(2) Desființarea locului de muncă trebuie sa fie efectivă și să aibă o cauza reală și serioasa. 

   Art. 118 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi 

individuala sau colectivă. 

   Art . 119 Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de 

masuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile 

prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
 

SECTIUNEA 5 
Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariaților  

și procedura concedierilor colective 
 

    Art. 120 (1) Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioada de 30 de 

zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui 

număr de: 

a) cel puțin 10 salariați, daca angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 

de salariați si mai puțin de 100 de salariați; 

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 

100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați; 

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrații cel puțin 300 

de salariați. 

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în 

calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa 

angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătura cu persoana salariatului, cu 

condiția existentei a cel puțin 5 concedieri. 

    Art . 121 (1) În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, 

acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile 

prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu 

privire cel puțin la: 

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de 

salariați care vor fi concediați; 
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b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizează, printre 

altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. 

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau 

reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligația să 

le furnizeze toate informațiile relevante și să le notifice, în scris, următoarele: 

a) numărul total și categoriile de salariați; 

b) motivele care determină concedierea preconizată; 

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere; 

d) criteriile avute in vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru 

stabilirea ordinii de prioritate la concediere; 

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor; 

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie 

acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de 

muncă aplicabil; 

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; 

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face 

propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaților după 

evaluarea realizării obiectivelor de performanta. 

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) si (2) se mențin indiferent dacă decizia care determină 

concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deține 

controlul asupra angajatorului. 

   Art. 122 Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzuți la art. 69 alin. 

(2) inspectoratului teritorial de muncă si agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la 

aceeași data la care a comunicat-o sindicatului său, după caz, reprezentanților salariaților. 

   Art. 123 (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului 

măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, 

într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. 

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate 

potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. 

   Art. 124 (1) În situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții 

salariaților, potrivit prevederilor art. 69 și 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de 

concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de 

muncă și agenția teritoriala de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu 

privire la intenția de concediere colectiva, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și rezultatele 

consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, prevăzute la art. 69 alin. (1) si art. 

71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul salariaților 

afectați de concediere și data de la care3) Angajatorul are obligația să comunice o copie a 

notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanților salariaților, la aceeași data 

la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a 

forței de muncă. 
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(4) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere 

inspectoratului teritorial de muncă. 

(5) La solicitarea motivata a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul 

agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la 

alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. 

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa in termen de 3 zile lucrătoare 

angajatorul si sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sau 

prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum sș cu privire la motivele care au stat la 

baza acestei decizii. 

CAPITOLUL XII 

Abateri disciplinare  și sancțiuni aplicabile 

    Răspunderea disciplinară 

      Art.125.  (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au 
săvârşit o abatere disciplinară. 
    (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
    Art.126. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 
    a) avertismentul scris; 
    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
    (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un 
alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 
    (3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 
    Art.127 .  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
    (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 
    Art.128   Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
    b) gradul de vinovăţie a salariatului; 
    c) consecinţele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
     Art. 129     (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute 
la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 
    (1^1) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va 
stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia 
muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens. 
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     (2)  În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 
scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul 
extern, împuterniciţi potrivit alin. (1^1), precizându-se obiectul, data, ora şi locul 
întrevederii. 
    (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără 
un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile. 
    (4)  În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi 
dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia 
muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
        Art. 130     (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie 
emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă 
despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
    (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de 
salariat; 
    c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 
alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; 
    d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
    e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
    f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
    (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
    (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

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

    (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente 

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

Răspunderea patrimonială 

     Art. 131  (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu 

material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 

legătură cu serviciul. 

    (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu 

plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

    (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat 

de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele. 

     Art. 132  (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 

civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu 

munca lor. 

    (2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute 

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

    (3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a 

pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea 

fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 
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    (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai 

mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

      Art. 133     (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii 

fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

    (2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, 

atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

      Art. 134  (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 

restituie. 

    (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură 

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte 

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii 

acestora de la data plăţii. 

      Art . 135      (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. 

    (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu 

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv. 

      Art. 136      (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul 

să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar 

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, 

după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. 

    (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 

individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor 

sale, în condiţiile Codului de procedură civilă. 

     Art. 137     În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate 

face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, 

angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Răspunderea contravenţională 

    Art. 138     (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: 

    a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu 

amendă de la 300 lei la 2.000 lei; 

    b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 

lei; 

    c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup 

de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 

3.000 lei; 

    d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu 

amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 

    e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual 

de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel 

identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei; 

     e^1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor 

contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 

anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, 

fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei; 

    e^2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au 

contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel 

identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei; 
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    e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit 

în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare 

persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei; 

    f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu 

amendă de la 500 lei la 1.000 lei; 

    g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 

lei; 

    h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; 

    i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei 

pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară. 

    j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 

1.500 lei la 3.000 lei; 

    k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi 

întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 

5.000 lei; 

    l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 

3.000 lei; 

    m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 

lei la 3.000 lei; 

    n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu 

amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 

    o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu amendă 

de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată 

de 100.000 lei; 

    p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. 

    q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei; 

    r) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(9) şi ale art. 59 lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 

20.000 lei. 

     (1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel 

mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, 

jumătate din amenda aplicată potrivit alin. (1) lit. e)-e^3), inspectorul de muncă făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul-verbal. 

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. 

    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare. 

    (4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e^2), inspectorul 

de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în 

condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al 

ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după 

consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. 

    (5)  Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în 

condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii prin 

încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de 

muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării  

contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor 

sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru 

perioada în care a prestat activitate nedeclarată. 
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    (6)  Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor alin. (5) constituie infracţiune şi se 

sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Răspunderea penală 

    Art. 139     (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu 

amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza 

contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 

prevăzut de lege. 

    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul 

nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul 

împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul 

relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea 

celei de-a doua solicitări. 

    (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în împiedicarea 

sub orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, 

spaţii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în realizarea activităţii lui 

profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale 

în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. 

    Art. 140     (1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă 

sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare 

la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă. 

    (2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând 

că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

    (3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin. (4) este de 

natură să le pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni 

la 3 ani. 

    (4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), 

instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse 

complementare: 

    a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori 

subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru 

o perioadă de până la 5 ani; 

    b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii 

publice pentru o perioadă de până la 5 ani; 

    c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv 

fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o 

perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii; 

    d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis 

infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii 

profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării. 

    (5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), 

angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: 

    a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se 

presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, 

fie angajatul poate dovedi contrariul; 

    b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul 

le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile 

administrative corespunzătoare; 
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    c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal 

s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii. 

    (6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4) 

de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, 

dacă au avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de 

şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul 

subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, 

la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c). 

 
CAPITOLUL XIII 

Regulii privind protecția, igiena și securitatea muncii 
             GENERALITĂȚI  

     Art.141  –În stabilirea regulilor de igienă se respectă prevederile Legii 95/2006 – 

Reforma în domeniul sănătății şi ale Ordinul Ministrului Sănătății 1955 din 

18/10/1995pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, 

educarea și instruirea copiilor și tinerilor.  

     Art. 142  – Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt conforme prevederilor Legii 

securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 

319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile concrete de executare 

a activităţilor din şcoală,astfel încât să fiestabilite modalităţile de acţiune pentru prevenirea 

tuturor riscurilor posibile deaccidentare şi îmbolnăvire profesională. 

       NORME DE IGIENĂ  
Art. 143. - În cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”, Sita Buzăului  este obligatorie 

respectarea următoarelor reguli:  

a) întreținerea igienică permanentă a terenului, spațiilor, instalațiilor și a mobilierului; 

 b) măturarea umedă sau aspirarea prafului, în sălile de clasă, pe holuri și în birouri, zilnic 

sau ori de câte ori este nevoie;  

c) întreținerea permanentă a stării de curățenie generală a grupurilor sanitare, prin dotarea 

și folosirea corespunzătoare a materialelor de curățenie și a substanțelor dezinfectante și 

prin spălarea și dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate;  

d) întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învățământ și în spațiile 

exterioare de acces ale clădirii unității; 

 e) dezinsecția și deratizarea încăperilor și a anexelor, periodic sau ori de câte ori se constată 

prezența insectelor și a rozătoarelor; 

 f) asigurarea curățeniei generale săptămânal, înainte de reluarea activității după vacanțele 

școlare și ori de câte ori este nevoie în spațiile școlare; 

 g) personalul nedidactic, pe toată durata serviciului, are obligaţia să asigure curăţenia şi 

paza unităţii şcolare şi să sesizeze conducerea şcolii pentru toate neregulile din şcoală; 

 h) la efectuarea curăţeniei în clase personalul de îngrijire are obligaţia să deschidă 

geamurile când se mătură şi se spală pe jos, să cureţe băncile de resturile de hârtii şi să le 

şteargă de praf; 

 i) dacă elevii lasă clasele foarte murdare personalul de îngrijire are obligaţia să sesizeze 

conducerea şcolii pentru a lua măsurile necesare; 

 j) instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a reziduurilor, sifoanele 

de pardoseală, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, băi) vor fi menținute în 
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permanentă stare de funcționare și curățenie și vor fi dezinfectate periodic cu soluții în 

concentrații eficiente (substanțe clorigene 2-5% în funcție de instalațiile respective etc.); în 

cazul apariției de boli transmisibile cu poarta de intrare digestivă (hepatita virală acută, 

dizenteria), concentrația la grupurile sanitare se va dubla; 

 k) pentru efectuarea dezinfecției (prin ștergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 ștergătoare de 
culori diferite: una pentru mânerele ușilor cabinelor closetelor și pentru mânerul rezervorului de 
apă, alta pentru pereții și ușa cabinei, o a treia pentru colacul vaselor closetelor și ultima pentru 
podeaua acestora . 

 

                       PROTECȚIA ȘI SECURITATEA ÎN  MUNCĂ Î N  CADRUL UNITĂȚII 
 Obligațiile angajatorului 

    Art. 144  – Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii 
şi sănătății salariaților şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele 
legate de muncă. 

    Art. 145. – Angajatorul asigură planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii 
de prevenire şi protecţie în cadrul organizaţiei. În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul 
are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:  
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor;  
b) identificarea şi prevenirea riscurilor;  
c) informarea şi instruirea salariaților în domeniul securității şi sănătății muncii;  
   Art. 146. - Protecția maternității la Școala Gimnazială ”Nicolae Russu”, Sita Buzăului  se 
realizează prin respectarea următoarelor prevederi legale din CCM. 
 a) protecția maternității este protecția sănătății şi/sau securității salariatelor gravide şi/sau 
mame la locurile lor de muncă; 
 b) locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată 
cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări 

sau pentru îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea 
şi îndemânarea lor, în condiții tehnice, organizatorice şi de protecție a muncii 
corespunzătoare, din care se obține un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu 

un angajator; 
 c) salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice 
de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de 
medicul specialist care să îi ateste această stare; 
 d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea 
concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, 
anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de 
la data la care a născut; 
 e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea 
concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la 

începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale 
eliberate de medicul de familie în acest sens;  
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei 
de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor 
şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului 
specialist; 
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 g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 

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

totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele pentru protecția 
sănătății şi securității lor şi/sau a fătului ori a copilului lor. 

 Obligațiile salariaților: 
    Art. 147. – Protecția, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale 
ținând seama de următoarele reguli generale:  
a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă 
un pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa sa, are dreptul să 
se protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de îndată, conducerea unităţii de învăţământ. 
Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze, pentru alte persoane, o nouă 
situaţie de risc grav şi iminent; 

 b) angajaţii unităţii de învăţământ au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie 
individuală şi colectivă puse la dispoziţie şi, în acelaşi timp, au obligaţia să respecte cu 
stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor; 
 c) prevenirea riscurilor de accidentare impune angajaţilor să păstreze în bună stare 
aparatura, maşinile, instalaţiile, sculele, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le folosească 
potrivit destinaţiei lor;  
d) orice accident de muncă se comunică, de îndată, conducerii unităţii de învăţământ de către 
salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui;  

     Art. 148 – În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei 
ambianțe favorabile procesului muncii, este interzisă orice acțiune de natură să aducă vreo 
tulburare ordinii interioare şi disciplinei, cu deosebire:  
a) fumatul, în spațiul școlar este interzis, conform prevederilor legii;  
b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta unităţii de 

învăţământ sau la punctele de lucru;  
c) intrarea sau rămânerea în localurile unităţii de învăţământ, în afara orarului de lucru, fără 
acordul conducerii;  

d) ieşirea din localul unităţii de învăţământ sau plecarea de la punctele de lucru, în cadrul 
programului de muncă, fără aprobarea conducerii; 
 e) executarea, în cadrul unităţii de învăţământ, de lucrări de interes personal sau fără vreo 
legătură cu atribuţiile de serviciu; 
 f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului 
favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale;  
g) sustragerea de bunuri din unitate; 
 h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor; 
 i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, maşinilor, instalaţiilor, tehnicii de 
calcul etc. în stare de funcţionare, după încheierea programului de lucru;  

j) lăsarea fără supraveghere a elevilor în timpul orei de curs, părăsirea sălii de curs făcându-

se numai pentru motive bine întemeiate și cu asigurarea unui cadru didactic înlocuitor; 
k) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală;  
l) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei; 
m) intrarea în unitatea școlară a oricărei persoane, decât în cazuri excepționale;  
n) circulația elevilor doar pe sensurile indicate la intrarea în clădire;  
o) staționarea elevilor în grupurile sanitare; 
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 p) părăsirea unității de învățământ de către elevi, cu excepția cazurilor bine justificate, când 

acestora li se eliberează bilet de voie de către diriginte/cadru didactic îndreptățit și vor fi 

însoțiți de părinți. 
Instrucțiuni de sănătate și securitate a muncii în sălile de clasă și în birouri: 

    Art. 149. – Fiecare angajat şi elev trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de 
securitate şi sănătate în muncă în incinta în care îşi desfăşoară activitatea. 
    Art. 150.  – Se urmărește asigurarea condițiilor de iluminat şi microclimat în șpațiile şi 
locurile de organizare a activităților inștructiv-educative şi în birouri. 
    Art. 151. – Starea mobilierului din dotare șe controlează periodic şi șe iau măsuri pentru 
repararea sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente. 
     Art. 152 – Tablourile şi vitrinele din sălile de clasă şi birouri precum şi tablele din sălile 
de clasă trebuie ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin 
căderea acestora. 

     Art. 153 – Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă 
trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată 
(spărturi sau rupturi) pentru a evita impiedicările.       
     Art. 154.– Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există 
pericol de a se răsturna sau a lovi altă persoană.  
     Art. 155. – Este interzisă migrarea dintr-o clasă în alta.  
     Art. 156 – Este interzisă mișcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de 
răsturnare pe spate, urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la 

înălțime. Pentru această activitate se recomandă un taburet solid, un podium sau o scară 
corespunzătoare. 
      Art. 157. – Pentru evitarea accidentărilor, sertarele birourilor, fișetelor sau ale 
dulapurilor trebuie ținute închise.  
      Art. 158 . – În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, 

lame etc.) în compartimente separate. Atunci când se folosește un cuţit de mână, lamă sau 
cutter pentru tăierea hârtiei, degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.  
       Art. 157 . – La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-

ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate la cabinetul medical al școlii. Art. 30. – Când 
trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să 
se improvizeze podeţe din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele, deoarece, nefiind 
stabile, se pot răsturna. 
      Art.159. – Pentru ridicarea obiectelor mai grele, efortul trebuie făcut cu muşchii 
picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi 
întoarcerile bruşte. Art. 32. – Angajaţii şi elevii trebuie să cunoască schema de evacuare din 
clădirea şcolii şi să conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta şcolii 
pentru evitarea accidentelor pe scări, în sălile de clasă, în curte, etc.  
      Art.160. – Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli: 

 a) se va merge încet, unul după altul în şir simplu și respectând sensul de mers marcat;  

b) nu se va merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată; 
 c) vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea; 
 d) se va sprijini de mâna curentă; 
 e) nu se va citi sau umbla în telefon în timp ce se urcă sau coboară pe scări; 
 f) nu se va staționa pe trepte.  
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     Art. 161 – La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a 

nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport și trecerea străzilor se va face numai pe trecerile 

de pietoni.  

      Art. 162. – Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă vor fi 

învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat să fie 

lăsate la vedere. 

     Art. 163. – Personalul tehnico-administrativ este obligat să semnaleze:  

a) orice accident cunoscut în incinta şcolii;  

b) toate situaţiile periculoase de muncă; 

 c) toate pagubele materiale produse în urma unui accident. 

Instrucțiuni de sănătate și securitate a muncii în laboratoarele de informatică 
     Art. 164. - Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea 
profesorului.  

     Art. 165. – La punerea sub tensiune a calculatoarelor se vor respecta, în ordine, 
următoarele prevederi: 
 a) verificarea temperaturii şi umidităţii din laborator; 
 b) verificarea conectării tabloului de alimentare;  
c) punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe 
panoul unităţii centrale;  
d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acționarea butoanelor 
corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentația 
tehnică a calculatorului.  
    Art. 166. – Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă 
celei prevăzute la punerea sub tensiune. 
    Art. 167. – Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecție ale echipamentelor de 

calcul. Art. 41. – Se interzice efectuarea oricărei intervenții în timpul funcționării 
echipamentului de calcul. 

     Art. 168. – La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părților fierbinți. 

     Art. 169. – Orice intervenție în timpul funcționării imprimantelor, permisă în 
documentația tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor 
corpului de către imprimantă. 
     Art. 170. – La terminarea lucrului, echipamentele vor fi deconectate de la reţeaua de 
alimentare. 
      Art. 171 . – La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a 
tablourilor de alimentare cu tensiune a echipamentelor din laborator. Se vor face verificări 
asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste obligații revin ultimului profesor care are ore 
în laborator în ziua respectivă.  

Norme de tehnica securității muncii privind activitatea de educație fizică și sport 

     Art. 172. – Elevul are obligația de a-şi atesta starea de sănătate printr-o adeverință 
eliberată de către medicul de familie sau medicul școlar. (Legea nr. 69/2000, art. 54, 55)  
     Art. 173. – Activitatea de educație fizică se desfășoară în echipament de sport: trening, 
tricou, șort şi încălțăminte de sport, curate fără să fi fost folosite în afara sălii.  
     Art. 174  – Echiparea se face în sala din clădirea atelierelor, lângă sala de sport.  
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    Art. 175.– În vestiare elevul nu are voie să acționeze asupra comutatoarelor electrice, a 

robinetelor de la instalația de încălzire. Mobilierul trebuie protejat. Îmbrăcămintea şi 

încălțămintea se aranjează ordonat. 
     Art. 176 – Nu vor fi lăsate în sală obiecte de valoare: ceasuri, bijuterii, bani, telefoane 
mobile, etc.  
    Art. 177. – Elevul nu poartă asupra sa ceasuri, medalioane, brățări, cercei sau alte obiecte 
care pot răni. 
    Art. 178. – Este interzisă consumarea gumei de mestecat sau a altor alimente, dulciuri, etc.                      

Art. 179. – Elevii intră în sala de sport numai însoțiți de profesor.  
   Art. 180. – Accesul pe terenul de sport al elevilor este interzis, dacă nu sunt însoțiți de 
profesor. Art.90. – Elevul scutit medical va respecta indicațiile medicului. (cnf. OMSP 
204/02.02.2007 şi OMECT/520/06.03.2007; publicate in M.O./ 275/ 25.04. 2007, partea I) 
   Art. 181. – Elevul cu indisponibilități temporare, va participa la lecție echipat în ținută 

sportivă şi va respecta indicațiile profesorului privind desfășurarea unei activități speciale.  
   Art. 182. – Elevului îi este interzis să escaladeze aparatele sau instalațiile sportive din baza 
sportivă. 
    Art. 183. –În sală elevul nu are voie să manevreze comutatoarele lămpilor electrice sau să 
umble la instalația de încălzire.  
    Art. 184. – Elevii nu au voie să escaladeze spalierele din sala de sport fără acordul 
profesorului. 
    Art. 185. – Elevii nu au voie să se agațe, atârne sau escaladeze porțile de handbal, fotbal. 

    Art. 186. – Elevii nu vor executa lovituri puternice cu mingea asupra pereților sălii.  
    Art. 187. – Elevii nu au voie să acționeze asupra covorului sintetic al terenului de sport cu 
chibrituri, brichete sau alte surse de foc.  
     Art. 188. – Dacă elevii observă defecțiuni sau alte nereguli la aparatele şi instalațiile 
sportive sunt obligați să anunțe imediat profesorul.  

     Art. 189. – Elevii trebuie să evite producerea de accidentări printr-o activitate adecvată, 
respectând normele de protecție.  
     Art. 190 – Elevii trebuie să se comporte civilizat şi responsabil atât în calitate de sportiv 

cât şi de spectator. 
     Art. 191. – În timpul orelor de educație fizică nu se părăsește sala de sport sau terenul de 
sport.  
      Art. 192 – Elevii nu sunt învoiți de la ore sub nici un motiv, însă dacă întârzie din motive 
bine întemeiate vor fi primiți la oră. 
      Art. 193. – Elevii care nu au activitate de educație fizică și sport la ora respectivă, 
(neprevăzută în orar) nu vor fi primiți în sala de sport făcându-se cunoscută dirigintelui şi 
conducerii școlii situația sa (absentarea de la alte ore).  
       Art. 194 – Pentru stricăciuni provocate intenționat sau prin nerespectarea normelor de 
protecție a muncii elevul este răspunzător și va plăti contravaloarea pagubelor produse sau 

vor înlocui obiectul distrus.  

      Art. 195. – Elevii care din motive familiale, financiare, nu se pot prezenta cu echipament 
sportiv, vor fi acceptați la activitate cu o ținută lejeră. Dirigintele clasei este cel care confirmă 
situația elevului.  
      Art. 196. – Elevul are obligația să respecte indicațiile metodice şi de protecție 
recomandate de către profesor pe întreg parcursul lecțiilor şi activităților sportive 
organizate.  
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      Art.197. – Instruirea privind normele de tehnica securității muncii la activitatea de 

educație fizică şi sport este efectuată de către profesor și se va încheia un proces verbal 

semnat de către elevi, care să ateste că au luat la cunoștință şi se obligă să le respecte 
întocmai, fiind responsabili de nerespectarea lor. 
     Art 198 . Elevii care nu respectă aceste norme vor fi sancționați ca atare, în conformitate 
cu Statutul elevului şi Regulamentul Intern al școlii, după gravitatea faptei comise. 
     Art.199  . – Elevul are datoria de a aduce la cunoștința părinților obligațiile care le revin 
normele de tehnica securității muncii la activitatea de educație fizică şi sport.  

 Comportarea personalului şcolii şi elevilor în caz de accidente la locul de muncă: 
     Art. 200 – Toate accidentele în care au fost implicaţi salariații unității și/sau elevii vor fi 

aduse imediat la cunoştinţa conducerii şcolii, chiar dacă nu s-au petrecut în sediul instituţiei;  
     Art. 201. – Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul 
colectiv vor fi comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului 
cu protecţia muncii, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi organelor de urmărire 

penală competente, potrivit legii.  
Comportarea personalului şcolii şi elevilor în caz de catastrofe sau calamități: 

     Art. 202. – În cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii va scoate de 
sub tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va 
proceda conform instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate; 
     Art. 203. – În cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub 
tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va 
deplasa în zonele protejate împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va 
anunţa Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;  
    Art. 204. – În cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul 
şcolii şi se va anunţa Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; se va acţiona pentru 
evacuarea elevilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de incendii dezbătut;  

    Art. 205. – În cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se va acţiona pentru evacuarea elevilor 
şi bunurilor, conform planului de evacuare în caz de incendii.  

    Art. 206 – În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, Serviciul 
Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă “112”. 

 
CAPITOLUL XIV 

Reguli privid respectarea pricipiului nediscrimiării și al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnității 

 
    Art. 207. – (1) Relaţiile de muncă din cadrul unităţii de învăţământ se desfăşoară potrivit 
principiului egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii.  
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau 
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au 
ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.  
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(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte 

criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.  

   Art. 208. –(1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru 
adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în 
muncă, fără nicio discriminare. 
 (2) Tuturor angajaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru 
muncă egală, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierilor nelegale.  
    Art. 209. – Relaţiile de muncă în cadrul unităţii de învăţământ se întemeiază pe principiul 
bunei credinţe, respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, comunicare şi colaborare cu 
întreg personalul unităţii, 
    Art. 210. – Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute prin lege sau Contractele 
Colective de Muncă aplicabile; orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la 

drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi, este lovită de 
nulitate. 
    Art. 211. – (1) Se asigură egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, luând în considerare 
capacităţile, nevoile şi aspiraţiile diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin.  
(2) Se asigură tratamentul egal între femei şi barbați în:  
a) relaţiile de muncă;  
b) accesul la formarea profesională, promovare, sănătate, informaţie;  
c) participarea la luarea deciziilor. 

    Art. 212 – Maternitatea nu constituie motiv de discriminare. 
    Art. 213– Salariaţii şi angajatorul se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi 
promovarea intereselor comune.  
    Art. 214 . – Salariaţii, fără discriminare, pot adera în mod liber la sindicate, la alegerea lor. 
Se recunoaşte salariaţilor exerciţiul dreptului sindical, cu respectarea drepturilor şi 

libertăţilor garantate prin Constituție, Codul Muncii, legile speciale şi Contractul Colectiv de 
Muncă.  
    Art. 215. – La cererea membrilor lor, sindicatele pot să-i reprezinte pe salariaţi în 

conflictele de muncă. 
    Art. 216. – Reprezentanţilor aleşi în conducerea sindicatelor li se asigură protecţia contra 
oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor, conform 
prevederilor legale şi Contractului Colectiv de Muncă.  
    Art. 217. – (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă 
este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă.  
(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact 
fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii 
compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care 
afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă.  

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire 

sexuală, având ca scop: 
 a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pentru persoana afectată;  
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi 
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perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament 

nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

 (4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru 
încălcarea acestora.  
(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public 
faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este 
ofensatorul, că angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice 
manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar.  
   Art. 218. – (1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o 
plângere în scris care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul 
de muncă.  
(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va 
conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire 

sexuală, va aplica măsuri disciplinare. 
 (3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.  
(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva 
reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi 
considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
    Art.219. – (1) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat 
normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de 
muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.  

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea 
demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a 
plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau 
hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.  
(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.  

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva 
reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi 
considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

   Art.220. – (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat 
normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de 
muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 
(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea 
demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a 
plângerilor individuale ale salariaţilor, inclus v a celor privind cazurile de violenţă sau 
hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL XV 

   Formarea profesională 

 

Art. 221. -  (1) Părţile înţeleg: 

a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană 

dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii; 

b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, 

având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale 

(deprinderi); 
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c) prin comitete sectoriale de formare profesională - instituţii de dialog social de utilitate 

publică, cu personalitate juridică, ce dezvoltă, actualizează şi validează calificările din 

sectoarele respective de activitate. 

d)  Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către Autoritatea 

Naţională pentru Calificări pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat 

pe competenţe şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al 

calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor. 

e) Formarea profesională a salariaţilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, 

specialităţi şi profesii cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" (COR), pe baza 

"standardelor ocupaţionale" şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.  

Art. 222. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa 

nr. 3 se obligă să asigure salariaţilor accesul periodic la formarea profesională. 

(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 

a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de 

servicii de formare profesională din ţară şi din străinătate; 

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

c) stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate; 

d) formare individualizată; 

e) stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative; 

f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 

(3) Perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum şi a personalului de 

conducere, de îndrumare şi de control se face potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

      Art. 223 - (1) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea 

salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare profesională iniţiate de către aceasta. 

(2) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea 

personalului nedidactic la instruirea periodică în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale 

de igienă, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu 

modificările ulterioare. 

(3) În vederea asigurării sumelor necesare pentru formarea profesională a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic, unitatea/instituţia va prevedea în bugetul propriu aceste 

cheltuieli. 

(4) Finanţarea formării profesionale a salariaţilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar se va completa cu sume alocate de la bugetele locale şi/sau din venituri 

proprii ale unităţilor/instituţiilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de 

salariaţi, pentru care unitatea/instituţia suportă o parte din cost. 

      Art.224. - (1) Salariaţii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care 

presupun scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale 

prevăzute de art. 197 din Codul muncii şi au obligaţiile prevăzute de art. 198 din Codul 

muncii. 
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(2) În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se 

suspendă, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională, de 

toate drepturile salariale care i se cuvin. 

        Perioada cât salariaţii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea 

parţială/totală din activitate constituie vechime în muncă/în învăţământ/la catedră 

 Art. 225. - (1) Salariaţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 

154-158 din Codul muncii. 

(2) În cazul în care unitatea/instituţia nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala 

sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul 

are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de 10 zile 

lucrătoare sau de 80 de ore. În această perioadă salariatul va beneficia de o indemnizaţie de 

concediu calculată ca şi în cazul concediului de odihnă. 

Constituie vechime în muncă/învăţământ şi perioadele în care personalul din învăţământ s-

a aflat în concediu fără plată pentru formare profesională solicitat în condiţiile art. 155- 156 

din Codul Muncii. 

Art. 226. - (1) Reconversia profesională a personalului din învăţământ se realizează prin 

instituţiile de învăţământ superior, casele corpului didactic, federaţiile sindicale semnatare 

ale prezentului contract şi organizaţiile sindicale afiliate acestora sau orice altă persoană 

juridică acreditate sau autorizate ca furnizori de formare profesională. 

     Natura cursurilor şi modul de organizare şi de recrutare a candidaţilor vor fi stabilite în 

comisiile paritare de la nivelul ministerului şi al unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa 

nr. 3, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractelor colective de muncă. 

                                              

 

 

DISPOZIŢI FINALE 

 

 

      Art. 227. - (1) Prezentul regulament intern al Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu” din Sita 

Buzăului, intră în vigoare începând de la data de 13.11.2020  ;  

(2) În cazul eventualelor modificări ale legislației, prezentul regulament va fi interpretat în 

mod corespunzător, până la modificarea și /sau completarea lui potrivit procedurii de 

adoptare, după discutare în Consiliul Profesoral și aprobare în Consiliul de Administrație. 

 

       

 
  Director,  

                                                                                                            Prof. Stoica Cătălina  
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