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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Prezentul regulament intern cuprinde norme referitoare la organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Naţional „Spiru Haret”, în conformitate cu Constituţia 
României, Legea învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Codul muncii (Legea nr. 53/2003), OUG nr. 75/2005, Legea nr. 87/2006 pentru 
aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, HG nr. 224/2005, HG 
de aprobare a planurilor anuale de şcolarizare, HG de aprobare a unor finanţări, 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 30 
privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă, Legea privind soluţionarea 
conflictelor de muncă, Metodologiile MEN cu privire la: organizarea examenelor, 
formarea continuă, organizarea concursurilor, mişcarea personalului didactic etc., 
Regulamente ale MEN (cantine, internate şcolare, burse şcolare), Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (2005), cu 
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul-cadru de ordine interioară a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj, Dispoziţii ale ISJ, Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean / local, Dispoziţii ale Primarului, Decizii ale Directorului şcolii / 
Note de serviciu ale Directorului, Regulamente şi proceduri, conforme cu legislaţia în 
vigoare. 

Art.2. Regulamentul intern este supus dezbaterii Consiliului profesoral şi adunării 
salariaţilor, cu consultarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi aprobat de 
Consiliul de Administraţie, la care participă reprezentantul organizaţiei sindicale 
existente în unitatea de învăţământ. 

Art.3. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de 
conducere şi îndrumare, pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi 
nedidactic, pentru elevii şi părinţii / reprezentanţii legali ai elevilor care studiază în 
unitatea de învăţământ sau vin în contact cu aceasta şi pentru orice persoană care 
desfăşoară activitate în incinta unităţii de învăţământ. Respectarea Regulamentului 
intern este obligatorie pentru orice altă persoană care se află în incinta unităţii de 
învăţământ. 

Art.4. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de punerea în aplicare a prevederilor 
prezentului regulament. Nerespectarea prevederilor atrage răspunderea 
administrativă. 
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CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN COLEGIUL NAŢIONAL “SPIRU 
HARET”  

 
Secţiunea I – DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ existente se face indiferent de 

condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de opinie sau 
apartenenţă religioasă sau politică, fără restricţii care ar putea constitui o 
discriminare sau o segregare şi ar încălca drepturile egale de acces la un nivel sau o 
formă de învăţământ. 

Art.2. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţii de învăţământ se desfăşoară 
potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale cu 
privire la drepturile copilului. 

Art.3. În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror 
formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi 
prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii 
sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.4. Orice persoană care solicită integrarea în comunitatea şcolară de la Colegiul 
Naţional „Spiru Haret” se supune automat regulilor / normelor acestei comunităţi. 
Necunoaşterea normelor nu poate fi invocată de către nimeni. 

 
Secţiunea a II-a – ACCESUL ÎN INCINTA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Art.1. (1) Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ se 

face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite 
supravegherea şi înregistrarea acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. 

(2) Accesul elevilor în incintă este permis înaintea începerii cursurilor: între orele 645 
– 755, pentru elevii care studiază dimineaţa, respectiv 1245 – 1355, pentru elevii care 
studiază după-amiază. Se interzice accesul elevilor în incintă în timpul orelor de curs. 

Art.2. Accesul părinţilor este permis numai după verificarea identităţii acestora, care va fi 
menţionată în registrul de acces şi după înmânarea ecusoanelor cu însemnul 
„vizitator”. 

Art.3. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii / 
profesorului de serviciu şi după identificarea, înregistrarea şi înmânarea ecusoanelor 
(cu însemnul „vizitator”), de către personalul care asigură paza unităţii de 
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învăţământ. Până la obţinerea aprobării, solicitantul accesului rămâne la punctul de 
control. 

Art.4. (1) Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, 
ISJ Gorj, MEN, instituţiilor publice, guvernului, personalului didactic al unităţii de 
învăţământ, invitaţilor la manifestări organizate de/în unitate, poliţiei, jandarmeriei, 
pompierilor, salvării, salubrizării, precum şi al celor care asigură intervenţia operativă 
pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (telefonie, electrice, 
Internet etc.) sau al celor care aprovizionează unitatea cu produsele/materialele 
contractate. 

(2) Accesul autoturismelor profesorilor/învăţătorilor se permite în baza unui tabel, 
aprobat de către directorul Colegiului şi postat la punctul de control-acces incintă. 

(3) Autoturismele / autoutilitarele etc. altor persoane fizice şi / sau juridice se 
înregistrează în registrul punctului de control acces.  

(4) Autovehiculele de intervenţie urgenţă (ambulanţe, pompieri, poliţie, 
jandarmerie) se înregistrează, dar nu se legitimează / controlează. Acelaşi regim se 
aplică şi următoarelor autoturisme ale: MEN, ISJ, Primăriei, Consiliului Judeţean, 
Prefectului. 

(5) Persoanele care solicită accesul în incintă sunt legitimate, înregistrate (cu toate 
datele din actul de identitate) şi li se înmânează ecusonul cu însemnul „invitat / 
vizitator”. Prin înregistrare se precizează persoana căutată şi locul unde aceasta se 
află (dacă este cazul).  

(6) Persona de la punctul control însoţeşte vizitatorii până la destinaţie după ce, în 
prealabil, a blocat accesul în incintă. 

(7) Accesul elevilor şi al părinţilor cu maşini personale se permite numai cu acordul 
directorului unităţii. 

(8) Se permite accesul elevilor în pauzele dintre ore, cu înregistrare la punctul de 
control, în registrul de acces. 

(9) Accesul elevilor unităţii de învăţământ se face pe baza ecusonului sau a 
carnetului de elev emis de conducerea unităţii. 

Art.5. (1) Este interzisă părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevi în timpul 
programului şcolar. 

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor, adresată directorului unităţii şi aprobată de 
acesta, elevii pot părăsi incinta, fiind menţionaţi în registrul de acces de la punctul de 
control. 

Art.6. Răspunderea pentru eventuale accidente şi/sau fapte antisociale şi/sau ilegale 
săvârşite de elevii prevăzuţi la articolul anterior sau care părăsesc incinta unităţii 
încălcând prevederile prezentului regulament revine părinţilor. 
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Secţiunea a III-a – ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 
 
Art.1. Structura anului şcolar, situaţiile de suspendare a cursurilor şi măsurile privind 

parcurgerea programei şcolare sunt reglementate de art.8 din ROFUIP şi prin Ordine 
ale MEN. 

Art.2. Directorul unităţii de învăţământ poate aproba scurtarea orelor de curs în vederea 
desfăşurării şedinţelor Consiliului Profesoral, a adunării elevilor, a aniversărilor şi a 
comemorărilor, precum şi scurtarea orelor din ultima zi de curs de dinaintea 
începerii vacanţelor şcolare. 

Art.3. (1) Programul şcolar se desfăşoară în două schimburi. 

(2) Cursurile din primul schimb se desfăşoară între orele 800 – 1345, pentru clasele I – 
a IV-a, a VIII-a, a XII-a şi pentru clasele a X-a şi a XI-a cu mediile generale cele mai 
mari, cu numărul cel mai mic de absenţe şi care au o conduită şcolară exemplară în 
anul şcolar anterior, în limita spaţiului de şcolarizare existent. 

(3) Cursurile din al doilea schimb se desfăşoară între orele 1400 – 1950, pentru clasele 
a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a şi pentru celelalte clase a X-a şi a XI-a. 

(4) Durata orei de curs este de 50 de minute, iar a pauzei de 10 minute, după fiecare 
oră de curs. După ora a III-a, atât dimineaţa cât şi după-amiaza se introduce o pauză 
de 15 minute. 

Art.4. (1) Claselor cu peste 30 de ore pe săptămână, ore prevăzute în planul de 
învăţământ, li se planifică ore începând cu ora 700 (pentru schimbul de dimineaţă) 
sau prelungindu-se până la ora 2100 (pentru schimbul de după-amiază). 

(2) Directorul poate dispune ca aceste ore să fie mai scurte cu 10-15 minute. 

(3) Orele care depăşesc numărul de 30 se pot planifica în intervalul orar 1300 – 1350 
sau 1400 – 1450 în laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică şi cabinetele 
de limbi străine. Toate clasele vor desfăşura cursuri numai în sălile repartizate şi în 
cabinetele şi laboratoarele stabilite. 

Art.5. (1) Directorul unităţii de învăţământ poate solicita ISJ scurtarea orelor în zilele de 
vineri astfel: orele din schimbul de dimineaţă se desfăşoară între 800 – 1250, iar orele 
din schimbul de după-amiază se desfăşoară între orele 1300 – 1750. Pentru aceasta se 
obţine aprobarea ISJ Gorj. 

(2) În această situaţie, durata orei de curs este de 45 de minute, iar a pauzei de 5 
minute, după fiecare oră de curs. 

Art.6. La învăţământul primar ora de curs are o durată de 45 minute, iar pauzele durează 
15 minute. 

 
Secţiunea a IV-a – CONDIŢII DE ŞCOLARIZARE 

 
Art.1. Şcolarizarea elevilor în clasele de învăţământ liceal se face conform normelor legale 

în vigoare, stabilite la nivel naţional. 
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Art.2. (1) În clasele din învăţământul primar şi gimnazial vor fi şcolarizaţi cu prioritate, în 
limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a 
unităţii de învăţământ, stabilită de ISJ Gorj. 

(2) Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/ 
reprezentantului legal. 

(3) În limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi 
în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ, directorul poate aproba – conform 
normelor în vigoare – şcolarizarea elevilor cu domiciliul în afara ariei de cuprindere, 
pe baza unei solicitări scrise din partea părintelui / reprezentantului legal. 

(4) Înscrierea se face pe baza următoarelor acte: cerere din partea părintelui/ 
reprezentantului legal; copie xerox după certificatul de naştere al elevului; 
adeverinţă medicală ce menţionează starea de sănătate şi vaccinările. 

(5) Se înscriu în clasele I – cu prioritate – copiii personalului şcolii. 

(6) Repartizarea în clase a elevilor se face în funcţie de solicitările părinţilor/ 
reprezentanţilor legali în limita numărului maxim de elevi, prevăzut pentru o clasă. 

(7) a) Efectivul unei clase de elevi din învăţământul primar este de maxim 25 de elevi. 

b) Directorul poate aproba, în situaţia în care există clase paralele, ca într-o clasă 
să fie 26 de elevi, iar în cealaltă 24 de elevi, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor 
legali sau a învăţătorului/institutorului. 

(8) Dacă  numărul de locuri pentru clasa a V-a este mai mic decât al elevilor care 
încheie clasa a IV-a, selecţia se realizează pe baza mediei de acces, constând dintr-un 
test scris la limba română, matematică, cultură civică. 

(9) La testul de selecţie pot participa şi elevi de la alte şcoli dacă media lor generală 
este cel puţin egală cu a ultimului elev de la Colegiul Naţional „Spiru Haret”. 

Art.3. (1) Formaţiunile de studiu din cadrul unităţii de învăţământ cuprind clase şi grupe. 

(2) Activitatea şcolară pe grupe de studiu la limbile moderne studiate în regim 
intensiv şi bilingv, la informatică intensiv, la disciplinele din CDS (dacă este posibil!) şi 
la alte discipline de învăţământ este reglementată prin ordin al ME. 

Art.4. (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial şi liceal, continuitatea studiului limbilor 
moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ. 

(2) Pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi 
moderne, la înscrierea în clasele de învăţământ liceal, directorul unităţii de 
învăţământ poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, pentru 
inversarea ordinii de studiere a celor două limbi moderne. 

Art.5. (1) Pentru învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se 
constituie în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile 
moderne care se studiază în unitatea de învăţământ, de opţiunile elevilor şi de 
următoarele criterii: 
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 Cuprinderea într-o clasă a elevilor admişi pe locurile impare (1, 3, 5, 7, …), iar în 
cealaltă clasă a elevilor admişi pe locurile pare (2, 4, 6, 8, …); 

 Cuprinderea în aceeaşi clasă a elevilor care sunt fraţi sau care provin de la aceeaşi 
şcoală gimnazială, la solicitarea elevilor sau a părinţilor/reprezentanţilor legali (fără 
depăşirea numărului de locuri dintr-o clasă). 

Art.6. (1) Pentru studiul disciplinelor din curriculum-ul la decizia şcolii, al limbilor 
moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe, cu respectarea 
numărului de norme aprobate şi a bugetului alocat. 

(2) Constituirea de grupe se face numai în situaţii în care activitatea de studiu cu 
clasa întreagă nu este posibilă. 

(3) O grupă se constituie dacă numărul solicitărilor este minim 15. 

 
SECŢIUNEA a V-a - CONDIŢII DE TRANSFER 

 
Art.1. Elevii sunt liberi să se transfere la orice unitate de învăţământ / profil / specializare, 

cu condiţia să respecte cumulativ prevederile cuprinse în ROFUIP, cu modificările şi 
completările ulterioare şi criteriile stabilite prin prezentul Regulament intern. 

Art.2. Solicitanţii transferului la Colegiul Naţional “Spiru Haret” trebuie să respecte 
următoarele criterii:  

(1) să aibă media 10 sau calificativul FB la purtare în ultimul an de studiu dinaintea 
solicitării de transfer; 

(2) să aibă sub 10 absenţe nemotivate în semestrul anterior solcitării de transfer, 
supusă spre aprobare; 

(3) să prezinte certificate medicale (de la medicul specialist) sau bilet de ieşire din 
spital, dacă înregistrează mai mult de 30 de absenţe motivate; 

(4) să plătească taxele pentru susţinerea diferenţelor, cuantumul acestora 
stabilindu-se de către Consiliul de administraţie; 

(5) să achite taxa de transfer şi contravaloarea absenţelor; 

(6) să fi optat iniţial (la admitere) pentru Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tg-Jiu. 

Art.3. Consiliul de administraţie poate stabili şi alte criterii (spere exemplu: sponsorizări, 
donaţii, prestaţii în beneficiul unităţii de învăţământ). 

Art.4. (1) Dacă numărul solicitărilor – care îndeplinesc condiţia de medie – este mai mare 
decât numărul de locuri disponibile şi dacă transferul presupune susţinerea unor 
examene de diferenţă, transferul se face pe baza mediei dintre media generală a 
anului/semestrului anterior şi media examenului de diferenţă. 

(2) La specializările fără examene de diferenţă, transferul se face în ordinea 
înregistrării cererii de transfer, iar dacă această soluţie nu este posibilă, directorul 
unităţii de învăţământ stabileşte 1-2 discipline opţionale la care solicitantul susţine 
diferenţe. 
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SECŢIUNEA a VI-a - ACTIVITATEA BIBLIOTECII, A INTERNATULUI ŞI A CANTINEI 

 
Art.1. Programul bibliotecii este următorul: între orele 800 - 1600  pentru zilele de luni, 

miercuri şi vineri şi între orele 1200 - 2000  pentru zilele de marţi şi joi. 

Art.2. (1) Respectarea programului bibliotecii este obligatoriu pentru bibliotecar, elevi şi 
personalul didactic şi nedidactic al şcolii, cu excepţia unor manifestări culturale care 
determină modificări ale programului bibliotecii, aprobate de directorul unităţii de 
învăţământ. 

(2) Programul bibliotecii poate fi modificat de către director şi în situaţia în care 
bibliotecarului i se solicită să efectueze orele unor profesori de limba şi literatura 
română, limbi moderne, istorie, ştiinţe socio-umane, dacă profesorul se află în 
imposibilitatea de a se prezenta la ore. 

Art.3. Activitatea anuală a bibliotecii este proiectată de către bibliotecar şi aprobată de 
către directorul unităţii de învăţământ. 

Art.4. Unitatea de învăţământ oferă cazare elevilor proprii care au domiciliul în afara 
municipiului Târgu-Jiu, orfanilor, celor din plasament familial şi asistaţilor social, 
precum şi, în cazuri speciale stabilite de director, elevilor din Târgu-Jiu. 

Art.5. Cazarea băieţilor se face numai în situaţii speciale. 

Art.6. Dacă numărul solicitanţilor depăşeşte numărul locurilor, departajarea se face pe 
baza unor criterii stabilite de Consiliul de administraţie (spre exemplu: mediile 
generale,  comportamentul elevilor, păstrarea bunurilor). 

Art.7. Directorul instituţiei de învăţământ poate, în situaţii speciale, să aprobe scutirea de 
la plata cazării, integral sau parţial. 

Art.8. Repartizarea în camerele de internat se face după sex, pe cicluri de învăţământ/ 
clase şi după afinităţile elevilor. 

Art.9. În momentul cazării, fiecare elev intern şi administraţia încheie un proces-verbal ce 
prevede respectarea unor obligaţii din partea fiecărei părţi. 

Art.10. Programul internatului cuprinde activităţi educative şi administrativ-gospodăreşti, 
de înfrumuseţare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor etc., desfăşurate de către 
elevii interni sub îndrumarea pedagogului / supraveghetorului. 

Art.11. Elevii interni au următoarele drepturi : 

a) să folosească baza marterială şi culturală a internatului; 
b) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, conform legii; 
c) să aleagă şi să fie aleşi în comitetul de internat; 
d) să facă propuneri şi să participe la activităţile de înfrumuseţare a spaţiilor 

internatului; 
e) să participe la activităţile organizate de internat şi de şcoală; 
f) să servească masa la cantina unităţii de învăţământ, achitând contravaloarea 

acesteia; 
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g) să aibă acces liber la orice spaţiu comun din internat şi la biblioteca şcolii. 

Art.12. Elevii interni au următoarele obligaţii : 

a) să respecte programul internatului; 
b) să aibă o comportare şi o ţinută demnă şi civilizată; 
c) să folosească baza materială în mod corespunzător. 

Art.13. (1) Toate distrugerile sau deteriorările bazei materiale se suportă de către cei care 
le-au produs sau, dacă aceştia nu se cunosc, se recuperează solidar de la toţi cei care 
au folosit respectivele bunuri. 

    (2) Evaluarea pagubelor se face de către directorii adjuncţi şi administratorul de 
patrimoniu. 

     (3) Directorul adjunct şi administratorul de patrimoniu înaintează Consiliului de 
Administraţie propunerile de angajare a răspunderii patrimoniale şi de recuperare a 
eventualelor bunuri/ pagube din inventarul şcolii,  dacă este vorba de distrugerea/ 
lipsa unor bunuri, în care este implicat personalul şcolii. 

Art.14. Sunt interzise următoarele acţiuni : 

a) introducerea persoanelor străine în internat; 
b) introducerea şi / sau consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor, a substanţelor 

toxice, fumatul şi alte acţiuni care aduc atingere liniştii şi sănătăţii elevilor interni/ 
pedagogilor / supraveghetorilor / personalului de îngrijire; 

c) folosirea aparatelor electrice, cu excepţia celor puse la dispoziţie de administraţie, 
în locuri special amenajate; 

d) pregătirea alimentelor în camere; 
e) depozitarea alimentelor pe ferestre; 
f) practicarea jocurilor de noroc; 
g) agresarea verbală / fizică a altor elevi, a personalului didactic, a pedagogilor, a 

supraveghetorilor sau a personalului de îngrijire; 
h) lipirea posterelor pe ziduri sau uşi; 
i) schimbarea destinaţiei bunurilor aflate la dispoziţie spre folosire; 
j) aruncarea, la întâmplare, a resturilor menajere şi a ambalajelor. 

   Art.15. În funcţie de gravitatea abaterilor se aplică sancţiunile prevăzute în ROFUIP, 
precum şi sancţiuni propuse, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral, de la 
sancţiuni uşoare, precum prestarea unor activităţi gospodăreşti în folosul 
internatului, până la sancţiuni mai grele, precum excluderea din internatul unităţii 
pe o perioadă determinată sau până la sfârşitul şcolarităţii, eliminarea sau 
exmatricularea din unitatea de învăţământ. 

Art.16. (1) Se interzice părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevii cazaţi în 
internat. 

(2) Se permite părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevii cazaţi în 
internat numai în cazuri de urgenţă, precum vizitarea unui părinte la spital, primirea 
unor îngrijiri medicale, solicitări scrise ale organelor publice, pentru a merge la 
bibliotecă etc. şi în situaţii speciale sau la sfârşit de săptămână, situaţii prevăzute de 
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părinţi / reprezentanţi legali printr-o declaraţie scrisă, dată în momentul înscrierii / 
cazării în internatul şcolii. 

(3) Situaţiile de învoire vor fi reglementate printr-o decizie de directorul unităţii de 
învăţământ. 

Art.17. (1) Cantina şcolii asigură servirea mesei pentru elevi interni şi externi, personal 
didactic, inclusiv pensionar şi alţi angajaţi ai unităţii de învăţământ. 

(2) Servirea mesei se face numai contracost. În situaţii speciale, directorul unităţii de 
învăţământ poate aproba, consultând Consiliul de cantină, servirea gratuită sau la un 
preţ mai mic a unor mese, dar aceste situaţii se referă exclusiv la elevi. 

(3) La solicitarea scrisă a părinţilor / reprezentanţilor legali şi numai în situaţii 
speciale, directorul poate aproba plata contravalorii mesei la o altă dată decât 
începutul lunii sau poate aproba efectuarea plăţilor eşalonat, în mai multe tranşe. 

Art.18. Personalul didactic de serviciu, care răspunde de cantină, cel funcţional şi 
Comitetul de cantină au sarcini specifice, prevăzute în Regulamentul cantinei. 

Art.19. Abonatul cantinei are următoarele drepturi : 

a) să servească masa în limitele alocaţiei; 
b) să facă sesizări Comitetului de cantină şi conducerii şcolii privind cantitatea şi 

calitatea hranei, făcând propuneri de îmbunătăţire; 
c) să folosească baza materială a cantinei pentru servirea mesei; 
d) să beneficieze de meniu dietetic în cazuri de boală; 
e) să i se returneze contravaloarea alocaţiei de hrană în condiţiile prevăzute de 

regulament. 

Art.20. În situaţii speciale, precum: deces în familie, îmbolnăviri etc., pentru care elevii nu 
mai servesc masa la cantină şi absentează de la şcoală şi de la internat cel puţin 2 
zile, cu acordul părinţilor / reprezentanţilor legali, în urma anunţării la internat şi la 
cantină, înaintea primei zile de absentare, la solicitarea elevilor sau a părinţilor / 
reprezentanţilor legali şi cu avizul directorului, elevii vor fi scoşi din calcularea 
alocaţiei de hrană, urmând ca la sfârşitul lunii să li se deducă din costul meselor 
servite în luna următoare contravaloarea meselor neservite sau să li se returneze. 

Art.21. Abonatul cantinei are următoarele obligaţii: 

a) să respecte programul cantinei; 
b) să achite contravaloarea meselor la începutul lunii sau la datele stabilite de 

director pentru situaţiile speciale; 
c) să aibă o atitudine civilizată faţă de cei care servesc / deservesc masa în cantină; 
d) să servească  masa în locurile stabilite; 
e) să ajute la servirea mesei, conform graficului de serviciu, care se va întocmi ţinând 

seama de programul şcolar, fără ca elevii de serviciu să absenteze sau să întârzie 
de la ore; 

f) să respecte normele sanitare; 
g) să folosească cu grijă baza materială, achitând, în maximum 15 zile, contravalorea 

prejudiciilor, conform răspunderii individuale sau, după caz, solidare. 
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Art.22. Este interzisă înstrăinarea legitimaţiilor de masă şi introducerea băuturilor 
alcoolice şi a substanţelor toxice în cantină. 

Art.23. Elevii răspund material şi disciplinar pentru distrugeri.  
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CAPITOLUL III 
 

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL COLEGIULUI NAŢIONAL 
„SPIRU HARET” 

 

Art.1. Codul de etică al Colegiului Naţional “Spiru Haret” este elaborat în temeiul 

OMECTS nr. 5550/ 6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar şi având 

în Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, elaborat de Consiliul naţional 

de etică, constituit  în conformitate cu prevederile art.10 şi art.16 din Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar.  

Art.2 (1) Codul de etică al Colegiului Naţional “Spiru Haret”  este aplicabil întregului 

personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – titular sau asociat - , de conducere, 

de îndrumare şi control, al Colegiului Naţional “Spiru Haret”, responsabil cu 

instruirea, educaţia şi care interacţionează cu activitatea elevilor. 

 (2) Personalul menţionat la alin.1 al prezentului articol are datoria morală şi profesională 

de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod de etică.   

Art. 3. - Codul funcţionează atât ca un temei legal al contractului educaţional dintre 

şcoală, părinţi/tutori legali, elevi sau ca un contract moral între şcoală şi  comunitatea 

locală, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială care să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea 

educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi 

competiţie.  

Art. 4. – În vederea creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului şi al şcolii, 

personalul menţionat la art.1. va urmări o serie de obiective, precum:  

a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea 

conţinutului acestui cod; 

b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor 

personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau 

confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor 

care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;  

c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;  

d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional 

preuniversitar;  

e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;  

f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul 

şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.  

h) adoptarea unei ţinute vestimentare decente şi adecvate instruirii şi educării 

elevilor; 

i) promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală. 
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Art. 5. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, titular sau asociat, de 

conducere, de îndrumare şi control  trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională 

în conformitate cu următoarele valori şi principii:  

a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;  

b) responsabilitate morală, socială şi profesională;  

c) integritate morală şi profesională;  

d) confidenţialitate;  

e) activitate în interesul public;  

f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  

g) respectarea autonomiei personale;  

h) onestitate şi corectitudine intelectuală;  

i) respect şi toleranţă;  

j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;  

k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;  

l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a 

prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

specialităţii/domeniului în care lucrează;  

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.  

Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia 

de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită, ce au în vedere:  

(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:  

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în 

cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării 

depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;  

b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra 

elevilor;  

c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică 

exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de 

exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;  

e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor 

consensuale;  

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă 

prevăzute de documentele şcolare.  

(3) Respectarea principiilor docimologice.  

(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:  

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;  

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea 

obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;  

c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;  
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d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau 

pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, 

alte concursuri şcolare etc.);  

e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.  

(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism 

religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea 

şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara 

acestora.  

(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii 

de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.  

(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.  

Art.7. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi 

educaţia, în mod special personalul didactic, vor respecta şi aplica următoarele 

norme de conduită:  

a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi 

susţinerea rolului parental;  

b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi 

accesibile;  

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ 

tutori legali;  

d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin 

furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor 

educative;  

e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând 

tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;  

f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală 

şi familială;  

g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul 

didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de 

bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;  

h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare 

optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării 

interesului major al copilului.  

Art. 8. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, titular sau asociat, de 

conducere, de îndrumare şi control, responsabil cu instruirea şi educaţia, va respecta 

şi aplica în relaţiile cu colegii, următoarele norme de conduită colegială:  

a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, 

cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, 

confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;  

b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând 

convingerile politice şi religioase;  

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de 

discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;  
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d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu 

instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la 

colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;  

e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere 

performanţa şi rezultatele profesionale;  

f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor 

standarde superioare de calitate în activitatea didactică;  

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să 

afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului 

profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în 

vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);  

h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, 

responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile 

care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile 

cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă 

şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la 

resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;  

i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o 

anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către 

oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, 

sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a 

comunităţii educaţionale.  

Art. 9. - Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau 

care sunt membri în comisii specializate la nivelul şcolii, vor respecta şi aplica 

următoarele norme de conduită managerială:  

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;  

b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;  

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;  

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;  

e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, 

conform legislaţiei în vigoare;  

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva 

funcţiei deţinute;  

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;  

h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul 

şi funcţia persoanei hărţuitoare;  

i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, 

controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.  

Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), personalului 

didactic îi sunt interzise:  

a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;  

b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;  

c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea 

obţinerii de beneficii financiare personale;  

d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;  
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e) distribuirea materialelor pornografice;  

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;  

g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor 

sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.  

Art. 11. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – titular sau asociat - , de conducere, de 

îndrumare şi control, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:  

a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea 

în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 

educaţionale de calitate;  

b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de 

activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul 

furnizării unor servicii educaţionale de calitate;  

c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat 

în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a 

copilului impun acest lucru;  

d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului 

reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;  

e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii 

locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja 

activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care 

pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea 

prin muncă a acestora.  

Art. 12. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în 

activităţile din domeniul educaţional al şcolii, care consideră, în mod întemeiat, prin 

raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui 

comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane care fac 

parte din personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – titular sau asociat - , are 

dreptul de a sesiza conducerea şcolii care va propune Consiliului de administraţie 

spre aprobare, dacă este cazul, cercetarea faptei de către Comisia de disciplină a 

şcolii, conform Legii educaţiei nr.1/2011. 

Art. 13. - Prezentul Cod se aprobă de directorul Colegiului Naţional “Spiru Haret” din 

Târgu-Jiu. 
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CAPITOLUL IV 
 

DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 
DE PREDARE 

 
SECŢIUNEA I – DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1.  Personalul didactic de predare are drepturile şi obligaţiile care decurg din normele 

în vigoare, cuprinse în: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Legea calităţii, 
Regulementul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(2005), cu modificările şi completările ulterioare, ordine ale Ministerului Educaţiei, 
dispoziţii ale I.S.J. Gorj, decizii ale directorului Colegiului, hotărâri ale Consiliului de 
administraţie şi ale Consiliului profesoral, contractul colectiv de muncă şi fişele 
fostului. 

 
SECŢIUNEA  a II-a - DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 

 
Art.1. Drepturile personalului didactic de predare sunt reglementate prin norme cuprinse 

în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ROFUIP şi alte norme în vigoare. 

Art.2. Personalul didactic de predare are dreptul la asigurarea numărului de ore, 
echivalent al normei didactice de predare. Orele suplimentare (dacă este cazul) se 
acordă de către directorul Colegiului, în funcţie de performanţele şi conduita celui în 
cauză. De regulă, nu se repartizează mai mult de 5 ore peste normă. 

 
SECŢIUNEA  a III-a - RECOMPENSAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 
Art.1. Personalul didactic care, în cursul unei luni, desfăşoară o activitate deosebită, în 

afara obligaţiilor din fişa postului, în interesul unităţii de învăţământ, respectând 
toate normele în vigoare, primeşte un spor de salariu de 1% pentru luna respectivă 
(după eliminarea restricţiilor bugetare generate de criză). 

Art.2. Personalul didactic care,  în ultimii patru ani şcolari, s-a distins printr-o activitate 
deosebită este propus pentru a primi gradaţie de merit în următorii 5 ani. 

Art.3. Personalul didactic titular cu rezultate de excepţie în activitatea didactico-educativă 
şi ştiinţifică este propus pentru a primi decoraţii, ordine, medalii sau premii. 

Art.4. Aprobările şi propunerile pentru recompensele menţionate la art.3 se fac de către 
directorul unităţii de învăţământ. 

Art.6. Cu ocazia pensionării, personalul care s-a distins prin activitate deosebită şi nu a 
săvârşit abateri disciplinare, poate fi recompensat cu o sumă de bani, fie din fondul 
de premiere, fie din fonduri extrabugetare, dacă acestea există. 
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SECŢIUNEA a IV-a - OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 

 
Art.1. (1) Personalul didactic care funcţionează în unitatea de învăţământ trebuie să fie 

apt din punct de vedere medical, intelectual şi moral, să relaţioneze corespunzător 
cu elevii, părinţii şi colegii. 

(2) Obligaţiile personalului didactic se referă la: 

a) activitatea instructivă, educativă şi de evaluare, la lecţie, dar şi în afara 
programului şcolar, în şcoală sau în afara ei, atunci când este solicitat de 
conducerea unităţii de învăţământ sau de I.S.J. Gorj; 

b) activitatea de formare continuă (metodică şi de specialitate); activitatea de 
cercetare pedagogică, metodică şi ştiinţifică; 

c) respectarea programului stabilit prin orar şi aprobat de directorul unităţii de 
învăţământ; 

d) prezentarea în unitatea de învăţământ cu 10 minute înainte de începerea 
programului; 

e) supravegherea elevilor în timpul tuturor orelor de curs, activităţilor practice, 
lucrărilor de laborator şi în timpul tuturor activităţilor extraşcolare iniţiate sau 
îndrumate; 

f) menţinerea disciplinei la orele de curs şi cultivarea spiritului civic la elevi; 
g) completarea şi asigurarea integrităţii documentelor şcolare; 
h) anunţarea, cu cel puţin 3 ore înainte de începerea programului, a întârzierii sau 

a absenţei şi motivele acesteia; 
i) aducerea la cunoştinţa directorului a internării în spital, a concediului medical 

sau a oricărei cereri având motive întemeiate de absentare, menţionându-se 
persoanele care asigură suplinirea; 

j) formularea, până la sfârşitul anului calendaristic, a cererii pentru efectuarea 
concediului de odihnă în anul calendaristic următor; 

k) solicitarea aprobării directorului pentru desfăşurarea activităţilor cu elevii şcolii 
în afara programului şcolar, în şcoală sau în afara şcolii, printr-o cerere scrisă, 
supusă aprobării directorului cu cel puţin 2 zile înainte de desfăşurarea 
respectivei activităţi; 

l) participarea la şedinţele Consiliului profesoral ori de câte ori este convocat; 
m)  participarea la întâlnirile organizate cu elevii de către conducerea Colegiului ; 
n) participarea la toate activităţile ordonate / planificate de către director, 

directori adjuncţi,  coordonator programe educative, responsabilii comisiilor 
metodice (ex :Zilele Colegiului, manifestări cultural-artistice, sesiuni de referate 
şi comunicări etc.); 

o) implicarea în activităţi de parteneriat educaţional la nivel local, judeţean, 
naţional, internaţional; 

p) implicarea în acţiuni de obţinere a unor fonduri extrabugetare pentru dotări, 
premieri etc. (ex.: accesare fonduri prin granturi); 



21 

 

q) aducerea la cunoştinţa profesorului de serviciu a oricărei abateri de la 
regulamentul şcolar şi a oricărei situaţii de forţă majoră ce împiedică desfăşurarea 
normală a programului şcolar; 
r) interdicţia de a înstrăina bunurile şcolii, de a le împrumuta sau folosi în scopuri 

personale. 

Art.2. (1) Fiecare profesor/învăţător are obligaţia să presteze zilnic 8 ore de activitate 
(didactică, de formare, de evaluare, de cercetare, metodică şi pedagogică, 
extracurriculară şi extraşcolară). Norma de predare (18 ore) nu se confundă cu 
normarea didactică (40 ore/săptămână).  

 (2) Personalul didactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o ţinută vestimentară 
decentă şi un comportament responsabil. Profesorii/învăţătorii nu trebuie să 
provoace/menţină stări conflictuale (cu elevii, părinţii, colegii). 

Art.3. (1) Personalului îi este intezisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea 
verbală sau fizică a elevilor/colegilor, răspunzând atât penal, cât şi disciplinar pentru 
toate acestea. 

(2) Este interzisă anchetarea/investigarea elevilor de către orice cadru didactic (cu 
excepţia dirigintelui/învăţătorului). 

Art.4. Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

Art.5. Profesorii diriginţi au obligaţia să se întâlnească în fiecare zi cu elevii clasei a cărei 
activitate o coordonează, să ia măsurile necesare în privinţa menţinerii disciplinei, a 
ţinutei, a frecvenţei şi a păstrării bunurilor. 

Art.6. Profesorii/învăţătorii/institutorii sunt obligaţi să consemneze absenţele în catalog. 
Învoirile de la ore se aprobă numai de către director la cererea scrisă, prealabilă a 
părintelui. 

Art.7. Este interzisă comercializarea de către profesori a cărţilor, revistelor sau altor 
bunuri care au sau nu au legătură cu procesul de învăţământ. La solicitarea scrisă a 
elevilor, profesorul poate înlesni / intermedia cumpărarea unor culegeri, reviste, 
manuale, lucrări de specialitate şi alte materiale. 

Art.8. Este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi care nu are legătură cu predarea-
învăţarea-evaluarea în timpul orelor de curs. 

 
SECŢIUNEA a V-a - ATRIBUŢIILE PROFESORULUI/ ÎNVĂŢĂTORULUI/ INSTITUTORULUI DE 

SERVICIU 
 

Art.1. Profesorul/învăţătorul/institutorul de serviciu are următoarele atribuţii : 

(1) Asigură desfăşurarea procesului de învăţământ din schimbul în care se 
efectuează serviciul, astfel: 
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a) coordonează respectarea programului orar al profesorilor/învăţătorilor/ 
institutorilor ; 

b) dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea orelor de curs în cazul unor 
absenţe neprevăzute ; 

c) asigură securitatea documentelor şcolare care se află în cancelaria profesorilor/ 
învăţătorilor şi institutorilor, precum : cataloage, condici de prezenţă şi altele ; 

d) consemnează în registrul profesorului/ învăţătorului de serviciu toate 
evenimentele petrecute în unitate, spre exemplu : încălcări ale disciplinei 
şcolare, distrugeri ale mobilierului, prezenţa în şcoală a unor persoane din afara 
şcolii, prezenţa elevilor la ore etc. ; 

e) consemnează în registru numele, clasa din care face parte şi activitatea elevilor 
de serviciu pe şcoală. 

(2) Supraveghează elevii în pauze şi ia măsurile necesare pentru păstrarea ordinii şi 
apărarea integrităţii fizice şi psihice a elevilor. 

(3) Înlocuieşte directorul şi directorul adjunct când aceştia lipsesc din unitatea de 
învăţământ. 

(4) Semnalează eventualele disfuncţii igienico-sanitare existente în clase, grupuri 
sanitare etc. 

(5) Controlează ţinuta elevilor, comunică diriginţilor/învăţătorilor/institutorilor 
abaterile de la prevederile regulamentelor şcolare în vigoare şi dispune aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de regulamentele şcolare. 

(6) Profesorii controlează activitatea din internat şi cantină, iar învăţătorii/institutorii 
supraveghează servirea laptelui şi a cornurilor la cantină. 

(7) Verifică la sfârşitul programului sălile de clasă şi consemnează în registrul 
profesorului / învăţătorului de serviciu starea mobilierului şi aspectul claselor. 

(8) Controlează intrările în şcoală şi ia măsuri dacă uşile au rămas neîncuiate după 
schimbul de după-amiază. 

(9) Alte atribuţii sunt consemnate în fişa ce însoţeşte registrul de procese-verbale. 

Art.2. În timpul pauzelor, profesorii/învăţătorii/institutorii de serviciu nu rămân în 
cancelarie, ci supraveghează elevii. 

Art.3. Profesorul/ învăţătorul/institutorul de serviciu nu este un simplu agent constatator, 
ci ia măsuri pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, spre exemplu: 
aplică sancţiuni disciplinare elevilor care încalcă regulamentele şcolare, ia măsuri 
pentru remedierea unor disfuncţii în alimentarea cu energie electrică, apă, gaze etc. 

Art.4. Procesele – verbale ale profesorilor / învăţătorilor / institutorilor de serviciu vor fi 
citite obligatoriu de profesorii diriginţi / învăţători / institutori, pentru a fi informaţi 
cu privire la eventualele abateri ale elevilor. 
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SECŢIUNEA a VI-a - SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 
 

Art.1. Personalul didactic de predare răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor 
ce îi revin şi care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare pentru învăţământul 
preuniversitar, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare morală, demnă, 
civilizată, încălcare care dăunează învăţământului şi prestigiului unităţii de 
învăţământ. 

Art.2. Pentru orele neefectuate, directorul unităţii şcolare consemnează în condica de 
prezenţă ora absentă, neefectuată, iar contravaloarea prestaţiei pentru ora 
respectivă se deduce din salariu. 

Art.3. La sfârşitul fiecărui semestru, personalul didactic care nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
primeşte de la directorul unităţii şcolare o avertizare scrisă prin care i se comunică 
motivul şi faptul că, dacă nu-şi schimbă comportamentul, urmează să răspundă 
disciplinar, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Art.4. Pentru neefectuarea serviciului în şcoală urmează a se reţine din salariu 
contravaloarea a 6 ore (echivalentul unui schimb de serviciu). 

Art.5. Pentru efectuarea defectuoasă a serviciului în şcoală sancţiunea este stabilită de 
director. 

Art.6. Pentru desfăşurarea defectuoasă a orelor de dirigenţie şi/sau pentru abateri 
repetate de la disciplina şcolară (abateri constatate de către director, director 
adjunct, profesor de serviciu) săvârşite de către elevii clasei pe care o îndrumă, ca şi 
pentru nerespectarea de către elevi a normelor privind ţinuta şcolară, directorul 
poate dispune reţinerea indemnizaţiei pentru activitatea de dirigenţie. Sancţiunea se 
aplică după o prealabilă cercetare a faptelor/situaţiilor. 

Art.7. Încălcarea normelor prezentate în Secţiunea IV – "Obligaţiile personalului didactic 
de predare" atrage după sine sancţiuni materiale/pecuniare şi/sau disciplinare. 
Sancţiunile pecuniare sunt decise de către director, iar cele disciplinare de către 
Consiliul de administraţie, în urma prezentării Raportului de cercetare disciplinară, 
realizat de către Comisia de disciplină a Colegiului Naţional «Spiru Haret» . 
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CAPITOLUL V 
 

DISPOZIŢII PRIVIND PERSONALUL 
 DIDACTIC-AUXILIAR, ADMINISTRATIV,  

DE ÎNGRIJIRE ŞI PAZĂ 
 

SECŢIUNEA I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. Personalul didactic auxiliar, administrativ, de îngrijire şi pază are drepturile şi 
obligaţiile care decurg din normele în vigoare, cuprinse în: Legea educaţiei naţionale 
nr.1/ 2011, Codul muncii, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea 
nr.90/1996 modificată şi completată, cu privire la protecţia muncii, Instrucţiunile, 
Ordinele referitoare la protecţia muncii, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, Ordinele M.E. şi dispoziţiile I.S.J. Gorj, 
deciziile directorului Colegiului, contractul colectiv de muncă şi fişa postului ca anexă 
a contractului individual de muncă. 

 
SECŢIUNEA a II-a - OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, ADMINISTRATIV, DE 

ÎNGRIJIRE ŞI PAZĂ 
 

Art.1. Obligaţiile personalului didactic auxiliar, administrativ, de îngrijire şi pază se referă 
la : 

(1) prezentarea la serviciu cu 15 minute înainte de începerea programului stabilit 
de către şefii de compartiment şi aprobat de directorul unităţii de învăţământ, 
program care poate fi modificat, în funcţie de necesităţi, de către directorul unităţii 
de învăţământ, cu înştiinţarea prealabilă a celor vizaţi; 
(2) desfăşurarea programului de către personalul de îngrijire şi pază după graficul 
întocmit de către administratorul şcolii şi avizat de director; 
(3) executarea corectă şi la timp a îndatoririlor ce le revin din fişa postului sau a 
altora primite de la şefii de compartimente; 
(4) folosirea integrală şi cu maximă eficienţă a timpului de muncă, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 
(5) folosirea raţională a materialelor consumabile, a energiei termice şi electrice; 
(6) îngrijirea bunurilor şcolii în timpul şi la locul de muncă; 
(7) comportarea  corectă şi decentă faţă de elevi, colegi şi personalul didactic şi 
promovarea de raporturi de întrajutorare cu ceilalţi membri ai colectivului; 
(8) menţinerea ordinii şi a curăţeniei la locul de muncă; 
(9) anunţarea telefonică sau prin colegi a şefului de compartiment şi prin acesta a 
directorului unităţii de învăţământ, până la începerea programului, în legătură cu 
întârzierea sau absentarea, cauzate de probleme urgente, neprevăzute; 
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(10) anunţarea telefonică sau prin colegi a şefului de compartiment şi prin acesta a 
directorului unităţii de învăţământ în legătură cu intrarea în concediu medical sau 
internarea în spital; 
(11) solicitarea scrisă a învoirilor pentru rezolvarea unor probleme familiale, cu 
menţionarea numelui şi cu semnătura de acceptare a înlocuitorului, a schimbului sau 
cu menţionarea planului de recuperare. 

Art.2. Se interzice scoaterea din incinta unităţii de învăţământ a unor bunuri fără avizul 
administratorului ca gestionar al tuturor bunurilor unităţii de învăţământ şi fără 
aprobarea scrisă a directorului. 

 
SECŢIUNEA a III-a – RECOMPENSAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI 

DIDACTIC  AUXILIAR, ADMINISTRATIV, DE ÎNGRIJIRE ŞI PAZĂ 
 
Art.1. Personalul didactic auxiliar, administrativ, de îngrijire şi pază, care în cursul unei luni 

se distinge printr-o activitate deosebită, primeşte pentru luna respectivă un spor la 
salariu de 1% (după ridicarea restricţiilor financiare). 

Art.2. Propunerile şi aprobările pentru recompensele mai sus menţionate se fac de către 
directorul unităţii şcolare sau Consiliul de administraţie, în conformitate cu atribuţiile 
şi realizările fiecăruia. 

Art.3. Accesul personalului didactic auxiliar şi nedidactic la o treaptă superioară de 
salarizare se face prin concurs, organizat şi desfăşurat la nivelul Colegiului, conform 
OMECTS nr. 3860/2011, privind aprobarea criteriilor şi a Metodologiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi OMECTS 
4422/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului / examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual. 

 
SECŢIUNEA a IV-a - SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, 

ADMINISTRATIV, DE ÎNGRIJIRE ŞI PAZĂ 
 

Art.1. Personalul didactic auxiliar, administrativ, de îngrijire şi pază răspunde disciplinar 
pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, menţionate în acest capitol, precum şi 
pentru încălcarea normelor de comportare morală, demnă, care dăunează 
interesului învăţământului şi prestigiului şcolii. 

Art.2. Pentru întârzieri, părăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului sau 
absentări, directorul unităţii şcolare consemnează în condica de prezenţă orele 
neefectuate, urmând ca drepturile salariale pentru luna respectivă să fie diminuate 
cu contravaloarea muncii care ar fi trebuit prestată în timpul întârzierii sau al 
absentării de la locul de muncă. 

Art.3. Personalul didactic auxiliar care nu-şi îndeplineşte atribuţiile poate primi de la 
directorul unităţii şcolare o atenţionare scrisă prin care i se comunică motivul 
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atenţionării şi avertizarea că dacă nu-şi schimbă comportamentul urmează să 
primească sancţiunea disciplinară conform Codului muncii. 

Art.4. Personalul administrativ, de îngrijire şi pază care nu-şi îndeplineşte atribuţiile de 
serviciu poate fi sancţionat de către directorul unităţii de învăţământ conform 
Codului muncii, art. 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 şi 130 alin.1 lit. e, i, k. 
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CAPITOLUL VI 
 

DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA ELEVILOR 
 

SECŢIUNEA I - DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ELEV 
 

Art.1. (1) În clasa I, înscrierea elevilor se face pe baza solicitării scrise din partea 
părinţilor/reprezentanţilor legali, adresată conducerii unităţii şcolare. 

(2) Se înscriu cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au 
urmat clasa pregătitoare la Colegiul Naţional «Spiru Haret » şi care au domiciliul în 
aria de cuprindere a unităţii şcolare, stabilită de I.S.J. Gorj. 

Art.2. (1) Elevii promovaţi în clasa a IV-a se înscriu de drept în clasa a V-a dacă numărul 
locurilor aprobate prin planul de şcolarizare este egal sau mai mare decât numărul 
absolvenţilor clasei/ claselor a IV-a. 

        (2)  Dacă numărul locurilor aprobate în clasa a V-a este mai mic decât numărul 
absolvenţilor de clasa a IV-a, selecţionarea elevilor se face printr-o testare, conform 
procedurilor în vigoare. 

Art.3. (1) Înscrierea elevilor în clasa a IX-a se face pe baza Regulamentului de admitere sau 
a criteriilor generale elaborate de ME, în limita locurilor din planul de şcolarizare. 

(2) Elevii promovaţi în clasele a IX-a şi a XI-a se înscriu de drept în anul următor de 
studiu. 

(3) Înscrierea în clasa a XI-a se face pe baza Regulamentului de admitere sau a 
criteriilor generale elaborate de ME. 

 

SECŢIUNEA a II-a - EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV ŞI ÎNCETAREA ACESTEIA 

 

Art.1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 
activităţile organizate de şcoală şi aprobate de către directorul Colegiului. 

Art.2. (1) Absenţele făcute din cauza îmbolnăvirii elevilor, a bolilor contagioase din familie 
sau a unor situaţii de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate 
motivate. 

(2) Motivarea absenţelor în asemenea cazuri se face pe baza actelor menţionate în 
art. 94 din ROFUIP, de către învăţătorul/dirigintele clasei, în faţa sau cu ştiinţa 
părintelui/reprezentantului legal. 

Art.3. (1) Pentru câte 10 absenţe nemotivate se scade câte un punct la purtare, de către 
învăţătorul/dirigintele clasei. 

(2) Pentru notele mai mici de 7 la purtare, învăţătorul/dirigintele clasei prezintă 
situaţia Consiliului profesoral, iar acesta stabileşte prin vot nota la purtare. 
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Art.4. (1) Absenţele nemotivate se penalizează cu ore echivalente de activitate obştească 
în folosul Colegiului. Dacă elevul refuză activitatea, suportă o penalitate bănească 
stabilită de Consiliul de Administraţie. În prezent, penalitatea pentru o oră este de 
2,5 lei. 

(2) Nu vor fi penalizaţi în acest fel pentru primele 10 absenţe nemotivate elevii care 
au mai puţin de 40 de absenţe în total pe un semestru sau care au suferit boli grave 
care au necesitat internări în spital. 

Art.5. Penalitatea operează de drept până la sfârşitul lunii următoare înregistrării  
absenţelo,r dacă elevul efectuează activitatea obştească şi la sfârşitul semestrului, 
dacă optează pentru penalitatea pecuniară. 

Art.6. Nerespectarea cerinţei de la art.5 are următoarele consecinţe: elevul în cauză nu va 
mai beneficia de emiterea vreunui document de către şcoală la solicitarea lui 
(precum: diplomă de bacalaureat, certificate profesionale, adeverinţă de elev ş.a.), 
până la achitarea integrală a sumei sau până la prestarea tuturor orelor de muncă în 
folosul şcolii, stabilite ca penalizare. 

Art.7. Calitatea de elev încetează în situaţiile prevăzute de art.150 din ROFUIP. 

 

SECŢIUNEA a III-a - DREPTURILE ELEVILOR 

 

Art.1. Drepturile elevilor sunt cele reglementate de art. 97-109 din ROFUIP. 

Art.2. (1) Elevii beneficiază de cazare în internat şi de servirea mesei la cantină, în baza 
unei solicitări scrise de către elevi/părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor, adresată 
directorului unităţii în cursul lunilor iulie-august. 

(2) Aprobarea cerereii se face de către directorul unităţii de învăţământ, în urma 
informării cu privire la comportamentul elevului solicitant în internat şi cantină în 
anul şcolar precedent, dacă a fost internist. 

(3) În cazul în care numărul solicitărilor înregistrate până la 31 august este mai mare 
decât numărul de locuri disponibile, selecţia se face ţinând seama de media la 
purtare, media generală în anul şcolar precedent şi numărul total de absenţe, ca şi 
de comportarea lui în incinta unităţii de învăţământ. 

Art.3. Elevilor Colegiului Naţional "Spiru Haret" le sunt garantate următoarele drepturi: 

a) să solicite tuturor profesorilor/învăţătorilor să folosească în întregime timpul 
afectat unei ore de curs exclusiv pentru procesul de învăţământ (lecţii); 
b) să folosească întreaga bază didactică a Colegiului; terenurile de sport se 
folosesc de către elevi în mod gratuit, atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţe; 
folosirea bazelor sportive se permite în baza carnetului / legitimaţiei de elev (vizate 
la zi), după ce, în prealabil, elevul se înregistrează la punctul de acces-intrare 
(poartă); 
c) să solicite profesorilor lucrările scrise (extemporale, teze) înainte ca rezultatele 
acestora să fie trecute în catalog; 
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d) să solicite profesorilor/ învăţătorilor motivarea notei acordate la orice evaluare; 
e) să sesizeze conducerea Colegiului cu privire la orice acţiune /inacţiune a 

personalului care le lezează personalitatea; 
f) să refuze orice solicitare / cerinţă venită de la orice persoană dacă acea 
solicitare încalcă legislaţia şcolară şi prezentul regulament. 

 

SECŢIUNEA a IV-a - ÎNDATORIRILE ELEVILOR 
 

Art.1. Îndatoririle generale ale elevilor sunt cele cuprinse în prevederile art.110-114 din 
ROFUIP. 

Art.2. Pe lângă îndatoririle generale, elevii de la Colegiul Naţional “Spiru Haret” trebuie să 
respecte obligaţiile prevăzute în Parteneriatul educaţional şi următoarele: 

(1) Să păstreze în bună stare cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii şi să le 
restituie până la data stabilită. 

(2) a) Să păstreze în bună stare manualele şcolare primite gratuit în clasele I – X şi să 
le restituie integral şi în bune condiţii la sfârşitul anului şcolar. 

b) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, se va proceda la achitarea 
contravalorii cărţii pentru cărţile împrumutate de la bibiliotecă şi pentru manualele 
acordate spre folosinţă de şcoală. 

(3) Să cunoască şi să respecte ROFUIP şi prezentul Regulament intern; să respecte 
cerinţele formulate de conducerea şcolii şi de diriginte; 

(4) Să închidă telefoanele mobile în timpul activităţilor şcolare; să nu distrugă afişele 
oficiale. 

Art.3. (1) Este interzisă difuzarea prin internet, reviste sau telefoane mobile a unor mesaje 
sau fotografii cu conţinut obscen sau pornografic sau a unor mesaje jignitoare la 
adresa colegilor / personalului unităţii şcolare / altor persoane din afara unităţii 
şcolare. 

(2)  Nerespectarea acestei interdicţii atrage media 4 la purtare în semestrul respectiv 
sau exmatricularea dacă este elev în clasele a XI-a – a XII-a. 

Art.4. La aceste îndatoriri se adaugă obligaţiile elevilor care sunt cazaţi în internat şi/sau 
care servesc masa la cantina şcolii. 

Art.5. Elevul care prestează serviciul în şcoală are următoarele obligaţii : 

(1) să se prezinte la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şcolar; 

(2) să se prezinte profesorului de serviciu şi să-i solicite comunicarea atribuţiilor; 

(3) să sune conform orarului stabilit, pentru intrarea şi ieşirea de la ore; 

(4) să înregistreze împreună cu profesorul de serviciu numărul absenţilor de la 
fiecare clasă la prima şi la ultima oră de curs; 
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(5) să consemneze în caietul elevului de serviciu ceea ce i se solicită de către 
profesorul de serviciu. 

Art.6. Elevul care desfăşoară serviciul pe clasă are următoarele atribuţii: 

(1) să respecte ordinea alfabetică sau pe bănci, stabilită de către învăţător/diriginte, 
după care se efectuează serviciul; 

(2) să supravegheze activitatea din clasă în pauză, răspunzând de ordinea, curăţenia 
şi eventualele degradări de bunuri; 

(3) să comunice învăţătorului/dirigintelui sau, în lipsă, profesorului de serviciu, 
abaterile înregistrate în comportamentul elevilor; 

(4) să respecte sarcinile transmise de profesorul de serviciu, de diriginte, de 
conducerea Colegiului. 

Art.7. Neîndeplinirea atribuţiilor elevului de serviciu pe şcoală sau pe clasă atrage, după 
gravitate, una dintre sancţiunile: scăderea mediei la purtare, eliminarea 3-5 zile sau 
exmatricularea. 

 
SECŢIUNEA a V-a - ABATERI DISCIPLINARE ALE ELEVILOR 

 
Art.1. Sunt considerate abateri disciplinare ale elevilor, pe lângă cele prevăzute în art.12 

din ROFUIP, următoarele : 

(1) întârzierile de la lecţie sau de la celelalte activităţi şcolare, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră; 

(2) absentarea nemotivată de la lecţie sau de la celelalte activităţi şcolare; 

(3) deranjarea colegilor în timpul activităţilor şcolare; 

(4) alergarea, fluieratul, ţipatul, joaca pe coridor, în sălile de clasă, în laboratoare sau 
în alte locuri din incinta şcolii; 

(5) aruncarea resturilor de mâncare, ambalaje şi hârtii în alte locuri decât cele 
prevăzute pentru gunoi; 

(6) aducerea de jigniri şi manifestarea agresivităţii în limbaj şi în comportament faţă 
de colegi şi faţă de personalul şcolii; 

(7) ţinuta, comportamentul şi atitudinile ostentative, provocatoare; 

(8) neîndeplinirea îndatoririlor ca elev de serviciu pe clasă, pe şcoală, în internat sau 
în cantină; 

(9) distrugerea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ sau aparţinând 
colegilor sau personalului şcolii; 

(10) distrugerea afişelor oficiale; 

(11) modificarea sau completarea datelor sau a situaţiilor din documentele şcolare; 

(12) blocarea căilor de acces în unitatea de învăţământ; 
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(13) pătrunderea în curtea şcolii cu maşina personală fără acordul directorului 
unităţii; 

(14) invitarea sau introducerea în incinta unităţii de învăţământ a unor persoane 
străine; 

(15) folosirea telefoanelor mobile în timpul activităţilor şcolare; 

(16) lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea de materiale explozibile în 
incinta unităţii de învăţământ sau în alte locuri publice; 

(17) refuzarea nejustificată a examinărilor medicale periodice, a vaccinărilor şi a altor 
acţiuni medico-sanitare; 

(18) deţinerea şi/sau consumul în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 
acesteia a drogurilor, a băuturilor şi/sau a ţigărilor; 

(19) participarea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acesteia la jocurile 
de noroc; 

(20) introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de armă albă sau 
de foc sau a altor obiecte, precum petarde, pocnitori ş.a., care, prin acţionare, pot 
afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de 
învăţământ; 

(21) posedarea sau difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic; 

(22) desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică; 

(23) organizarea şi/sau participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea 
activităţilor şcolare; 

(24) aducerea şi difuzarea în unitatea de învăţământ a materialelor care prin 
conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a 
ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

(25) nerestituirea cărţilor împrumutate sau a manualelor date spre folosinţă de 
şcoală sau restituirea acestora într-o stare deteriorată sau degradată; 

(26) deteriorarea materialelor sau a obiectelor puse la dispoziţie de şcoală, internat 
sau cantină; 

(27) neparticiparea la şedinţele de instruire privind paza contra incendiului şi 
protecţia mediului; 

(28) neprezentarea carnetului pentru consemnarea notelor; 

(29) nerespecatrea cerinţelor cu privire la ţinuta vestimentară; 

(30) percinguri, tatuaje etc. 
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SECŢIUNEA a VI-a - SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR 
 

Art.1. (1) Elevii care săvârşesc abateri prevăzute de ROFUIP şi de prezentul Regulament 
intern sunt sancţionaţi în funcţie de gravitatea abaterilor, conform art. 118-134 din 
ROFUIP. 

(2)  Absenţele nemotivate se penalizează conform art. 4 (1) şi (2) şi art. 5, secţiunea   
a II-a din prezentul capitol. 

Art.2. Învăţătorul/dirigintele clasei va ţine o evidenţă clară a sancţiunilor aplicate elevilor. 

 
SECŢIUNEA a VII-a - CONSILIUL ELEVILOR 

 
Art.1. Consiliul elevilor  se constituie în baza art. 105 din ROFUIP. 

Art.2. Consiliul elevilor funcţionează pe baza Regulamentului Consiliului elevilor din  
Colegiul Naţional “Spiru Haret”. 

Art. 3 (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în Consiliu se organizează de 

Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, aflat în perioada exercitării 

mandatului, împreună cu consilierul educative. 

(2) Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor are obligaţia de a organiza sesiune 

electorală în decursul unui an şcolar, pentru ocuparea posturilor vacante. 

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din Consiliul Şcolar al Elevilor se 

organizează în aceeaşi sesiune, în ordinea preşedinte, vicepreşedinte, secretar. 

Art. 4. Concursul de ocupare a posturilor vacante din Biroul Executiv al Consiliului Şcolar 

al Elevilor, în urma demisiei sau demiterii se organizează în decursul celor 45 de zile 

pe perioada interimatului. Data concursului este stabilită de Consiliul Şcolar al 

Elevilor.  

Art. 5. (1) Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor are obligaţia de a anunţa şi 

promova organizarea concursului. 

   (2) Sunt acceptaţi la înscriere numai candidaţii ale căror dosare întrunesc integral 

condiţiile cuprinse în prezenta metodologie; 

Art. 6. (1) Candidatura pentru funcţia aflată în concurs va fi înregistrată pe platforma 

suport a Consiliului Naţional al Elevilor. 

   (2) Dosarul de candidatură pentru funcţiile vacante, aflate în concurs se va depunde 

consilierului educative şi va conţine următoarele: 

a. Curriculum Vitae Europass; 

b. Scrisoare de motivaţie; 

c. Formular de candidatură; 

d. Alte documente doveditoare care să susţină declaraţiile din C.V.; 

e. Acordul părintelui; 

f. Declaraţie pe proprie răspundere de neapartenenţă politică. 

Art. 7. (1) Comisia de concurs şi validare a dosarelor de candidatură pentru ocuparea 

posturilor vacante este constituită din: 
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1. preşedinte – preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, aflat încă în exerciţiu; 

2. secretar – secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor, aflat încă în exerciţiu; 

3. membru - evaluator, reprezentant al Consiliului Judeţean al Elevilor; 

4. membru – evaluator- consilier educativ; 

(2) În cazul în care vreunul din membrii comisiei de concurs şi validare participă în 

cadrul sesiunii electorale din postura de candidat, atribuţiile şi responsabilităţile 

acestuia sunt preluate de către un membru delegat de Biroul Executiv al Consiliului 

Şcolar al Elevilor. 

(3) La desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sunt invitaţi să 

participe în calitate de observatori: 

- reprezentantul asociaţiei de părinţi; 

- reprezentanţi ai ONG-urilor; 

- seniori şi formatori din cadrul Consiliului Naţional al Elevilor. 

 (4) Observatorii participă la activităţile comisiei, dar nu se implică în procesul electoral 

propriu-zis. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs şi de a-

şi consemna observaţiile în procesul verbal. Dacă în derularea concursului 

observatorii sesizează preşedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, 

acesta are obligaţia de a remedia de îndată neregulile sesizate şi va dispune măsurile 

legale care se impun. 

(5) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării şi 

desfăşurării sesiunii electorale după încheierea acesteia, decât în situaţia în care nu s-

a dat curs sesizării consemnate în procesul verbal. 

Art. 8. (1) Campania electorală va înceta în ziua premergătore votului. 

 (2) În ziua desfăşurării votului colectivul de elevi îşi va exercita dreptul de vot. 

 (3) Vor fi considerate valide doar buletinele de vot cu o singură opţiune. 

Art. 9. (1) Directorii departamentelor vor fi aleşi de către reprezentanţii claselor, în cadrul 

primei Adunări Generale a Consiliului Şcolar al Elevilor din rândul celor care îşi 

depun dosarul de cadidatură; 

(2) Directorii departamentelor îşi vor susţine candidatura în plenul Adunării Generale a 

Consiliului Şcolar al Elevilor; 

. 

SECŢIUNEA a VIII-a - RECOMPENSAREA ELEVILOR 
 

Art. 1. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară, se 
disting prin conduită exemplară pot primi recompense, conform ROFUIP, art.115-
117. 

(2) Elevii care se disting la olimpiadele şi concursurile naţionale sunt premiaţi la 
sfârşitul ciclului de învăţământ (gimnazial, liceal) şi dacă este posibil în fiecare an 
înainte de participarea la etapele naţionale. 

(3) Elevii care se remarcă prin activitate deosebită primesc la sfârşitul ciclului şcolar 
diplome de excelenţă, de onoare şi/sau distincţii de merit. 
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 Art. 2. Elevii calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şi a concursurilor şcolare pot 
primi premii acordate din sponsorizări atrase de Asociaţia de părinţi de la Colegiul 
Naţional "Spiru Haret". 
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CAPITOLUL VII 
 

DISPOZIŢII PRIVIND PĂRINŢII 
 

SECŢIUNEA I - OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR 
 

Art.1. Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, 
în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

Art.2. Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia ca o dată pe lună să ia legătura cu 
învăţătorul/dirigintele clasei pentru a cunoaşte evoluţia elevului. 

Art.3. Părinţii/reprezentanţii legali sunt obligaţi să asigure frecventarea cursurilor în 
învăţământul obligatoriu de căte elevi. 

Art.4. Părinţii/reprezentanţii legali vor semna la începutul anului şcolar, în calitate de 
beneficiari indirecţi, acordul cadru de parteneriat pentru educaţie şi răspund de 
îndeplinirea angajamentului luat prin acest acord. 

 
SECŢIUNEA a II-a - ORGANIZAREA PĂRINŢILOR 

 
Art.1. Părinţii elevilor din fiecare clasă, întruniţi în adunarea generală a părinţilor, 

convocată de învăţătorul/dirigintele clasei, în primele 30 de zile de la începerea 
cursurilor anului şcolar, alege comitetul de părinţi al clasei. 

Art.2. Constituirea, componenţa şi atribuţiile comitetului de părinţi sunt reglementate de 
ROFUIP. 

Art.3. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, 
compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

Art.4. Constituirea, componenţa şi atribuţiile consiliului reprezentativ al părinţilor sunt 
reglementate de ROFUIP. 

Art.5. Pentru a sprijini unitatea de învăţământ, conform atribuţiilor, Consiliul reprezentativ 
al părinţilor şi comitetele de părinţi pe clasă strâng de la părinţii elevilor claselor I, a 
V-a şi a IX-a (o singură dată, la început de ciclu de învăţământ), suma de 40 lei. 

Art.6. Strângerea acestor sume şi cheltuirea lor se face de către comitetele de părinţi pe 
clase sau de Consiliul reprezentativ al părinţilor din iniţiativa proprie la propunerea 
învăţătorului/dirigintelui sau a directorului, cu consultarea Consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ. 
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CAPITOLUL VIII 
 

OFERTA C.D.S. A  COLEGIULUI NAŢIONAL  „SPIRU HARET” 
 

Art. 1. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) reprezintă oferta educaţională propusă de 

şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, precum şi cu 

specificul de profil şi specializare şi cu nevoile comunităţii locale.  

Art.2. Elaborarea şi stabilirea curriculumului la decizia şcolii parcurg mai multe etape, 

concretizate în următoarele activităţi: 

(1) Formularea, de către cadrele didactice, de propuneri privind curriculumul la decizia 

şcolii, prin consultarea consiliului elevilor, a părinţilor elevilor şi prin realizarea unei 

analize a resurselor necesare pentru implementare. 

(2) Avizarea ofertei de CDŞ în Consiliul profesoral. 

(3) Prezentarea ofertei de CDŞ, elevilor şi părinţilor elevilor, la nivelul învăţământului 

primar, gimnazial şi liceal; exprimarea, în scris, de către părinţii elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial a opţiunilor privind curriculumul la decizia şcolii 

care urmează să fie studiat în anul şcolar următor; exprimarea, în scris, de către elevii 

din învăţământul liceal, a opţiunilor privind curriculumul la decizia şcolii care 

urmează să fie studiat în anul şcolar următor. 

(4) Centralizarea opţiunilor privind curriculumul la decizia şcolii, exprimate de elevi / 

de către părinţii elevilor. 

(5) Definitivarea la nivelul unităţii de învăţământ, pentru fiecare clasă, a opţionalelor 

care urmează să fie studiate de către elevi în anul şcolar următor. 

(6) Informarea inspectoratul şcolar asupra ofertei de opţionale care se derulează la 

nivelul fiecărei clase dintr-o şcoală pe parcursul anului şcolar respectiv. 

(7) Elaborarea programelor şcolare pentru opţionale de către profesorii propunători. 

(8) Aprobarea, de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, a 

programelor şcolare pentru opţionale. 
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CAPITOLUL IX 
 

PAZA, PROTECŢIA ŞI SIGURANŢA  ÎN INSTITUŢIE 
 

Art. 1. (1) În conformitate cu prevederile ROFUIP/2005, cu modificările ulterioare până în 
prezent şi cu Dispoziţiile nr. 24/10.11.1999 (I a, b, c, e şi III a, b), Dispoziţia 
nr.22/4.12.1998, Dispoziţia nr.1/10.01.2000, Dispoziţia nr.3/14.03.2000 (art.1) şi 
Dispoziţia nr.25/11.11.2002, în scopul siguranţei elevilor, al protecţiei şi securităţii în 
instituţie, se asigură serviciul de pază la poarta şcolii în permanenţă, între orele 000 – 
2400. 

(2) Serviciul de pază se efectuează de către portar, iar la nevoie de către restul 
personalului nedidactic al şcolii. 

(3) Graficul de serviciu se întocmeşte de către şeful serviciului administrativ 
(administrator de patrimoniu). 

Art.2. Personalul care asigură serviciul de pază la intrare, poartă răspunderea pentru 
prezenţa în incinta unităţii de învăţământ a oricărei persoane străine care nu a fost 
legitimată şi înregistrată în prealabil. 

Art.3. În fiecare pauză, unul dintre profesorii de serviciu va supraveghea elevii pe holuri şi 
în curtea şcolii. 

Art.4. (1) Muncitoarele de întreţinere vor fi prezente în fiecare pauză pe culoare. 

(2) După pauză, personalul menţionat la alin.1 efectuează igienizarea culoarelor şi alte 
lucrări de întreţinere a spaţiilor de învăţământ. 

Art.5. (1) Controlul zilnic al activităţii prevăzute la art. 1, 3 şi 4 se realizează de către 
directorul Colegiului, directorul adjunct şi administratorul de patrimoniu. 

(2) Constatările controlului se consemnează într-un registru special păstrat de 
administrator. 

(3) Administratorul de patrimoniu realizează pontajul zilnic pentru fiecare persoană din 
subordine. 

Art.6. Nerespectarea prevederilor de la art.1-5 atrage răspunderea disciplinară, civilă sau 
penală, după caz. 

Art.7.  Următoarele persoane: Ţucă Mihaela, Feroiu Daniel, Tudor-Călin Ioana, Dragomir 
Elena şi Arsenie Ancuţa îndeplinesc săptămânal atribuţiile de ofiţer de serviciu 
administrativ ( prin rotaţie, câte o zi fiecare, în această ordine),  în incinta instituţiei 
între orele 800-2000, timp în care coordonează întreaga problematică administrativ-
gospodărească şi de pază, cooperează cu profesorul de serviciu, îndeplinind 
atribuţiile unui ofiţer de serviciu administrativ. 

Art.8. (1) Conform Contractului de parteneriat educaţional, este interzisă părăsirea 
incintei de către elevi în timpul programului. 
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(2) Proprietarii magazinului de la poarta şcolii la care elevii au acces au obligaţia ca în 
timpul pauzelor să închidă intrarea dinspre stradă. 

Art.9. (1) Elevii care nu poartă ţinuta stabilită la nivelul şcolii sunt legitimaţi şi sancţionaţi, 
conform prevederilor Contractului de parteneriat educaţional. 

(2) Atribuţiile în verificarea/controlul ţinutei revin: profesorului de serviciu, 
profesorilor diriginţi, directorilor adjuncţi, personalului didactic auxiliar, ofiţerului de 
serviciu administrativ şi personalului de pază. 

(3) Profesorul de serviciu colaborează permanent cu ofiţerul de serviciu şi cu 
personalul control-acces. 

(4) Personalul menţionat anterior cooperează cu patrulele de poliţie şi jandarmerie. 

(5) Neprezentarea la serviciu şi/sau efectuarea deficitară a serviciului constituie 
abatere disciplinară şi se sancţionează cu reţinerea din salariu proporţional cu orele 
de serviciu care trebuiau efectuate. 

Art.10. (1) La începutul fiecărui an şcolar, clasele se predau pe baza unui proces-verbal de 
către administrator către elevi şi profesorii-diriginţi. 

(2) La sfârşitul anului şcolar, clasele se predau pe baza unui proces-verbal către 
administrator. 

(3) Toate distrugerile vor fi suportate de către cei care le-au produs sau de către cei 
care nu şi-au îndeplinit sarcinile, având drept consecinţă producerea distrugerilor. 

(4) În cazul în care nu se poate identifica autorul/vinovatul pentru distrugeri, ele vor fi 
suportate solidar de către toţi elevii care studiază în ambele ture în respectiva sală. 

Art.11. În internat, serviciul este asigurat de câte un pedagog/supraveghetor, după un 
grafic stabilit de pedagogul-coordonator numit de directorul Colegiului. 

Art.12. (1) Părăsirea internatului în cursul zilei de către elevii interni este permisă numai 
cu acordul scris al părinţilor. 

(2) În acest interval, responsabilitatea revine părinţilor în cazul plecării elevilor. 

(3) Nu este permisă plecarea din internat după ora 2000. 

(4) Toate abaterile elevilor se comunică dirigintelui clasei din care fac parte. 

Art.13. (1) De protecţia, securitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor interni 
răspunde personalul de serviciu (pedagog/supraveghetor). 

(2) Personalul de serviciu consemnează în registrul de prezenţă situaţia elevilor (şi, 
eventuale incidente, şi prin procese-verbale). 

(3) Pedagogul de serviciu organizează şi supraveghează pregătirea elevilor interni în 
săli de meditaţie, de lectură sau dormitoare. 

Art.14. (1) Administratorul şcolii planifică o zi pe săptămână în care personalul de 
întreţinere efectuează reparaţiile în cămin. 
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(2) Pentru a asigura securitatea şi sănătatea muncii, conducerea şcolii 
implementează un sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, ce 
constituie o parte componentă a sistemului general de management. 

(3) Conducerea şcolii asigură securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi a 
elevilor, realizând : 

a) evaluarea riscurilor, în urma consultării cu salariaţii; 
b) identificarea pericolelor; 
c) stabilira locurilor, condiţiilor şi tipurilor de risc ce pot apărea; 
d) evaluarea nivelului de risc şi stabilirea măsurilor de protecţie care se impun; 
e) punerea în practică a măsurilor stabilite pentru eliminarea sau reducerea 

riscurilor; 
f) asigurarea instruirii corespunzătoare a angajaţilor şi a elevilor; 
g) elaborarea planurilor pentru cazuri de urgenţă; 
h) controlarea modului cum sunt realizate măsurile şi eficienţa acestora; 
i) revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de 

rezultatele auditului şi de programul tehnic. 

(4) Conducerea şcolii va lua măsuri de protecţie, precum: 

a) elaborarea şi afişarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă 
pentru fiecare loc de muncă; 

b) asigurarea aplicării unor proceduri corecte de lucru şi respectarea disciplinei; 
c) procurarea unui set complet de Fişe tehnice de securitate pentru toate 

substanţele / produsele utilizate şi respectarea recomandărilor producătorilor; 
d) asigurarea mijloacelor de prim-ajutor; 
e) îmbunătăţirea mediului de muncă (orar, dialog, conciliere, negocierea 

conflictelor); 
f) instruirea periodică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

conformitate cu sarcinile concrete de lucru; 
g) supraveghere medicală. 

(5) Angajaţii şcolii trebuie să coopereze cu personalul de conducere pentru a-şi 
însuşi şi a respecta prevederile legale în domeniu, pentru a–şi proteja sănătatea la 
locul de muncă. 

(6) Personalul şcolii va fi instruit periodic de Comisia de securitate şi sănătate a 
munci (constituită la nivelul unităţii şcolare), care va completa o fişă de instruire 
individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

Art.15. (1) Principalii parteneri în asigurarea siguranţei şcolare sunt: Colegiul, autorităţile 
locale, poliţia, jandarmeria, părinţii, serviciile de asistenţă socială şi serviciile 
medicale.  

(2) Fiecăruia dintre aceşti parteneri le revin roluri şi atribuţii specifice în cadrul 
domeniilor lor de responsabilitate în care trebuie să asigure prevenirea şi, dacă 
este necesar, intervenţia. 
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(3) Siguranţa spaţială şi materială a colegiului se realizează prin asigurarea căilor de 
acces, a sistemelor de pază şi supraveghere, controlul accesului în şcoală, în 
special al persoanelor din exterior; sistemele video din perimetrul şcolii contribuie 
la monitorizarea accesului în incinta şcolii, a comportamentului elevilor în pauze, 
împiedicarea acţiunilor de perturbare a activităţilor cadrelor didactice de către 
alte persoane şi descurajarea manifestărilor violente şi ajută la luarea unor măsuri 
imediate. 

Art.16. (1) La fiecare început de ciclu, elevii realizează – pe clase – instructajul general de 
securitate şi sănătate în muncă, protecţie civilă şi paza contra incendiilor şi 
circulaţie. 

(2) Elevii trebuie să anunţe personalul de întreţinere al şcolii sau profesorul de 
serviciu când observă defecţiuni ale instalaţiei electrice, sanitare sau de încălzire; 

(3) În incinta şcolii elevilor le sunt interzise: 

a) să monteze / demonteze prize, întrerupătoare, lămpi de iluminat; 
b) să umble la tablourile electrice; 
c) să conecteze la reţeaua electrică mijloace de învăţământ în timpul prezentării 

proiectelor şi a lucrărilor de laborator (excepţie făcând situaţia în care 
profesorul clasei este prezent şi şi-a exprimat acordul); 

d) să intervină la instalaţiile de lucru ale calculatoarelor; 
e) să practice jocuri care să le pericliteze sănătatea sau integritatea corporală; 
f) să se caţere pe bănci, mese, aparatele şi dispozitivele de pe baza sportivă; 
g) să alerge pe scări sau coridoare; 
h) să primească vizite din partea unor foşti colegi/prieteni; 
i) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri; 
j) să introducă materiale inflamabile; 
k) să folosească focul deschis; 
l) să expună alte persoane la riscuri de orice natură, prin activităţile desfăşurate; 
m) să acorde primul ajutor în situaţia în care nu cunosc procedurile corecte de 

acţiune; 
n) să utilizeze echipamentul individual de protecţie în alt scop decât cel pentru 

care a fost creat. 

Art.16. Elevii vor fi atenţi la următoarele riscuri, prevenind accidentarea: 

(1) Riscul de alunecare, împiedicare şi cădere la aceeaşi înălţime: 

a) pardoseală denivelată; 
b) cabluri electrice amplasate pe căile de acces sau prinse sub bănci; 
c) covoare rupte; 
d) traverse îndoite; 
e) pietriş; 
f) polei; 
g) apa rămasă pe gresia de la grupurile sanitare în urma activităţii de curăţenie; 
h) obiecte depozitate pe căile de acces. 
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(2) Rănirea cu sticlă de laborator; 

(3) Reacţii astmatice la praful format în timpul renovării; 

(4) Şocuri electrice la contactul cu aparatura electrică la care accesul le este interzis 
elevilor. 

 

 

 

 

CAPITOLUL X 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art.1. Prezentul regulament se aplică întregului personal didactic, didactic auxiliar, 
administrativ, de îngrijire şi pază, precum şi elevilor, pe tot parcursul desfăşurării 
activităţilor la Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tg-Jiu. 

Art.2. Prezentul regulament a fost modificat şi completat în conformitate cu ROFUIP 
(2005), cu modificările şi completările ulterioare. 
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ANEXE : ORGANIGRAMA COLEGIULUI NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
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Decalogul profesorului 

de la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Târgu-Jiu 

 

1. Veniţi cu 10 minute înainte de începerea programului! 
2. Intraţi în clase imediat ce a sunat!  
3. Valorificaţi cele 50 de minute doar în beneficiul elevilor! Ora de curs 

este dedicată în exclusivitate prezentării şi explicării / accesibilizării şi 
evaluării conţinuturilor lecţiilor! 

4. Nu învoiţi elevii de la ore şi nu-i trimiteţi să vă rezolve „probleme” 
personale (chiar dacă acestea privesc buna desfăşurare a lecţiilor)! 
Consemnaţi toate absenţele în catalog! 

5. Prezentaţi-vă în faţa elevilor numai în ţinută vestimentară decentă! Fiţi 
pentru ei modele de profesionalism, de rigoare şi  de corectitudine! 
Promovaţi-vă şi respectaţi-vă statutul de profesor! 

6. Respectaţi elevii şi pretindeţi-le să vă respecte! Cereţi-le să respecte 
normele şi regulile statuate în legislaţia şcolară! 

7. Evaluaţi elevii în conformitate cu cerinţele ştiinţelor pedagogice! 
8. Efectuaţi cu responsabilitate serviciul pe şcoală! 
9. Întrebuinţaţi şi păstraţi cu maximă răspundere documentele şcolare! 

Nu furnizaţi informaţii despre elevi decât celor îndreptăţiţi: 
părinţi/reprezentanţi legali, autorităţi şcolare, conducerea şcolii! 

10. Nu părăsiţi şcoala înainte de a consemna în condica de prezenţă 
activitatea Dv. de fiecare zi! 

 
 
 

DIRECTOR, 

Prof. dr. Gheorghe Gorun 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA POSTULUI PENTRU CADRUL DIDACTIC 
 

  În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat  
 Număr de ore sarcini de serviciu 
 Număr ore de predare  
 Profesor diriginte la clasa  
 
Cerinţe: 

- studii:  
- studii specifice postului 
- vechime 
- grad didactic 

  
Relaţii profesionale:  

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie 
metodica/catedra; 

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 
învăţământ; 

- de reprezentare a  unităţii şcolare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care 
participa ca delegat. 

 
I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
  1.  PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII-ELEMENTE DE COMPETENŢĂ  
 1.1. Analizarea curriculumului şcolar.  
 1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor. 
 1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 
 1.4.Elaborarea documentelor de proiectare.  
 1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea 

resurselor TIC . 
 1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică 
 1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

 



45 

 

2.  REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
2.1.  Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.  
2.2.  Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
2.3. Integrarea şi utilizarea TIC. 
2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.  
2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei. 
2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

 
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie 
3.2. Organizarea, corrdonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare 
3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate 
 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII  
4.1.  Elaborarea instrumentelor de evaluare.  
4.2.  Administrarea instrumentelor de evaluare.  
4.3.  Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.  
4.4 . Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării 
4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor 
 

 5.  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
5.1.  Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 
5.2.  Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 
5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, 
profesor-familie. 
5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. 
5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 
 

 6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  
6.1.  Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  
6.2.  Participarea la activităţi metodice/stagii de formare / cursuri de perfecţionare  / 
grade didactice / manifestări ştiinţifice etc. 
6.3.  Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite. 
 

 7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII 
ŞCOLARE  

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.  
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de 
învăţământ la nivelul comunităţii locale. 
7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 
sociale  
7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la 
elaborarea şi implementarea proiectului instituţional. 
7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 
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II. ALTE ATRIBUŢII 

 
În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU,  în conditiile legii: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

   
Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor 

comisii funcţionale din şcoală sunt anexe ale prezentei fişe (dacă este cazul).  
   
Răspunderea disciplinară:  
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator 

atrage după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea 
disciplinară, conform prevederilor legii.  

 
 
 
                Director,                                                                        
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
  
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:                                      
......................................... 

 
 

Data: .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
ADMINISTRATOR FINANCIAR 

 
 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

  
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar. 
1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 
1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Organizarea activităţii. 
2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

contabilitate. 
2.3. Monitorizarea activităţii. 
2.4. Consilierea / îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează 

valori materiale. 
2.5. Alcătuirea de proceduri. 
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3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 
3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 
4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră. 
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 
4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

ŞCOLII 
5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii 

şcolii. 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în 
sfera sa de responsabilitate. 

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI 
şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 
învăţământ. 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 

 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
1. Întocmeşte lunar situaţia amortizării mijloacelor fixe; 
2. Verifică zilnic registrul de casă şi întocmeşte nota contabilă; 
3. Întocmeşte situaţia furnizorilor către Direcţia Publică de Patrimoniu ori de câte ori 

este cazul şi ţine evidenţa analitică a furnizorilor; 
4. Întocmeşte statele de carduri pe suport de hârtie şi pe suport magnetic către băncile 

care au emis carduri personalului Colegiului şi asigură trimiterea lor în vederea 
alimentării cardurilor în timp util; 

5. Întocmeşte lunar balanţe analitice pentru conturile de alimente, materiale, 
imprimate cu regim special, iar trimestrial – balanţe analitice pentru obiecte de 
inventar şi mijloace fixe; 

6. Contabilizează şi verifică lunar facturile fiscale emise privind aprovizionările cu 
alimente, materiale, obiecte de invenat şi mijloace fixe; 

7. Răspunde de introducerea datelor financiare şi contabile în BDNE (Baza de Date 
Naţională a Educaţiei). 
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8. Îndeplineşte sarcini / activitatea de ofiţer de serviciu administrativ ½ zi 
/săptămână, în zilele de luni (contabil), respectiv vineri (contabil-şef). 

 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

           
 
 
 Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

 
 
 
 
 
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
SECRETAR 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

 Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

  
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1.   PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului. 
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1.Organizarea documentelor oficiale. 
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic), înregistrarea şi prelucrarea 
informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL. 

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 
2.5. Alcătuirea de proceduri. 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
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3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 
3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră. 
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA  PROMOVAREA IMAGINII 
ŞCOLII 
5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării 

instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale 

privind activitatea compartimentului. 
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor 
aflate în sfera sa de responsabilitate. 

5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 
muncii, de PSI  şi  ISU pentru toate tipurile de activităţi  desfăşurate în 
cadrul unităţii  de învăţământ. 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

1. Înscrie elevii în clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-a şi clasa a IX-a; 
2. Scrie condica de prezenţă pentru personalul didactic auxiliar; 
3. Întocmeşte statistici semestriale şi anuale; 
4. Întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea burselor; 
5. Răspunde de introducerea în BDNE a datelor nominale ale personalului angajat şi 

ale elevilor (secretar-şef) şi a datelor statistice (secretar). 
 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

            
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1.   PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului. 
1.2. Realizarea planificării activităţii de    distribuire a materialelor şi accesoriilor 

necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ. 
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din 

unitatea 
de învăţământ. 

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din 
subordine. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru 
toate problemele ce revin sectorului administrativ. 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 
2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru 
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realizarea de  achiziţii  publice în vederea  dezvoltării  bazei  tehnico-materiale  
a unităţii  de învăţământ. 

2.4. înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în 
registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. 

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce 
aparţin unităţii de învăţământ. 

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul 
şcolii. 

 
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de 
învăţământ. 

3.2. Promovarea unui  comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de 
învăţământ. 

3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici 
şi sociali. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 
4.3.  Aplicarea   în   activitatea   curentă   a   cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor 

dobândite prin formare continuă/perfecţionare. 
4.4. Cunoaşterea conţinutului Deciziilor Directorului Colegiului. 

 
5.   CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 
5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 
5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 
5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea 

şi implementarea proiectului instituţional. 
5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Se prezintă la controlul medical periodic şi răspunde de efectuare controlului 
medical periodic de către personalul nedidactic, în conformitate cu specificul 
postului; 

2. Răspunde de ordinea şi curăţenia din incinta Colegiului; 
3. Întocmeşte graficele de curăţenie şi graficul de lucru pentru fochist, bucătar, 

muncitor în bucătărie, paznic / portar şi muncitor de întreţinere; 
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4. Îndeplineşte sarcini/activitatea de ofiţer de serviciu administrativ ½ zi /săptămână, 
în zilele de miercuri. 

 
 
 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 
 
 
 

Data: .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
BIBLIOTECAR 

 
 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1. Elaborarea documentelor de planificare şi de organizare a activităţii de 
bibliotecă în concordanţă cu : 

a) activitatea şcolară anuală; 
b) R.I. si proceduri elaborate la nivelul unităţii; 
c) planul managerial al unităţii; 
d) specificul şi particularităţile unităţii şcolare. 

1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 
1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Organizarea serviciilor de informare şi documentare. 
2.2. Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, 

informaţionale şi de timp. 
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2.3. Acordarea de consultanţă beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar, 
părinţi). 
 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Comunicarea şi relaţionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic 

auxiliar). 
3.2. Comunicarea şi relaţionarea la nivel extern (personal ierarhic superior, 

comunitate, parteneri sociali). 
3.3. Monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 
4.2. Formarea profesionala şi dezvoltarea în carieră. 
4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 
5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunităţii educative şi 

comunităţii locale. 
5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii şcolare, al şcolii şi comunităţii 

locale, prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate. 
5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a promovării 

deschiderii spre lumea contemporană. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Scrie condica de prezenţă pentru personalul didactic; 
2. Gestionează şi distribuie manualele şcolare şi monitorizează recuperarea şi 

recondiţionarea acestora. 
 

Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

Data: .................. 



57 

 

Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
INFORMATICIAN 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1. Analizarea softurilor educaţionale. 
1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii. 
1.3. Elaborarea documentelor de proiectare. 
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii. 
2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare 

activităţilor de predare-învăţare. 
2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

 
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 
3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate. 
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4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii. 
4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 
4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială. 
4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii. 
4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare. 

 
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTARE PERSONALE 

5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, 

manifestări ştiinţifice etc. 
5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 
5.4. Cunoaşterea conţinutului Deciziilor Directorului Colegiului. 

 
6.  CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale. 
6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 
6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 
6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 
6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate 

şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

1. Asigură baza informatică pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale. 
2. Răspunde pentru buna funcţionare a aplicaţiei AEL; 
3. Asigură suportul tehnic pentru introducere datelor elevilor, a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic în BDNE (Baza de Date Naţională a Educaţiei).  
 

Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
LABORANT 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1 PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1. Analizarea curriculumului şcolar. 
1.2. Elaborarea documentelor de proiectare. 
1.3.Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare  
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

2.1. Organizarea mijloacelor necesare activităţilor de predare-învăţare. 
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
2.3. Integrarea şi utilizarea TIC. 

 
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.  
3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate locale, judeţene, 

interjudeţene sau naţionale. 
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4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
4.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.  
4.2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 
4.3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.  
4.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.  
4.5.Utilizarea comunicăii eficiente în interiorul şi în afara unităţii şcolare. 

 
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
5.2.  Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, 

manifestări ştiinţifice etc. 
5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

 
6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale. 
6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 
6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 
6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 
6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi 

securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

1. Se prezintă la controlul sanitar periodic; 
2. Îndeplineşte sarcini / activitatea de ofiţer de serviciu administrativ ½ zi 

/săptămână, în zilele de joi. 
 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
PEDAGOG ŞCOLAR 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă 
a contractelor individuale de muncă cu numărul ……………..., se încheie astăzi, 
……………….…., prezenta fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  
Specialitatea  

 Denumirea postului  
 Decizia de numire 
 Incadrarea:  
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de 

învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1.   PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1.Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei. 
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 
1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 
2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale 

şi de timp. 
2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului. 

 
3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA 

3.1.Capacitatea de a comunica empatic şi eficient,  de a se integra, de a lucra în 
echipă. 

3.2. Realizarea comunicării şcoală - familie, şcoală - comunitate şcolară / comunitate 
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socială. 
3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale sau a situaţiilor ce ridică probleme de integrare 

socială. 
 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 
4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALA ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 
5.1.Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii. 
5.2.Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi 

parteneri ate. 
5.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Răspunde de păstrarea curăţeniei şi a bazei materiale a internatului Colegiului; 
2. Răspunde de recuperarea pagubelor produse în internat; 
3. Supraveghează elevii în timpul servirii mesei la cantina şcolii. 
 
 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform 
prevederilor legii. 

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

 
 
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Magazioner 

       
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Magazioner 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator financiar; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii administrative a unit*‚ii; 
Obiectiv specific: gestionarea bunurilor din magazia şcolii. 

 
I. Atribuţii specifice postului 

 
1. Întocmeşte cu responsabilitate şi în conformitate cu prevederile legale toate actele ce 

ţin de gestiunea proprie; 
2. Efectuează recepţia fizică a alimentelor, a materialelor de curăţenie şi întreţinere, a 

imprimatelor cu regim special, a tipizatelor şi a furniturilor de birou la intrarea în 
magazia unităţii, după verificarea prealabilă a cantităţilor înscrise în documentele 
care le însoţesc şi a calităţii acestora; 

3. Răspunde pentru depozitarea bunurilor în condiţii optime  pentru a se evita 
degradarea  lor, respectându-se normele de protecţie a muncii şi PSI; 

4. Eliberează din magazie alimentele, materialele de curăţenie şi întreţinere, 
imprimatele cu regim special, furniturile de birou; distibuirea/repartizarea se face 
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numai pe baza de documente legal întocmite şi cu semnăturile persoanelor 
autorizate; este interzisă eliberarea de bunuri pe baza de dispoziţie verbală; 

5. Gestionează – dacă este cazul – imprimatele cu regim special, respectând strict 
prevederile legale; 

6. Întocmeşte zilnic documentele privind primirea şi eliberarea mărfurilor din magazie 
conform legislaţiei în vigoare; 

7. Efectuează lunar – împreună cu salariatul din Compartimentul contabilitate însărcinat 
cu evidenţa analitică a bunurilor din  gestiune  - punctajul / concordanţa dintre 
evidenţa faptică şi cea scriptică;   

8. Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor; 
9. Întocmeşte săptămânal – sub coordonarea administratorului – necesarul  de  

alimente şi, lunar, necesarul de materiale; 
10.  Participă activ la operaţiunea de încărcare / descărcare a mărfurilor la /din magazia 

instituţiei;  
11.  Gestionează bunurile aflate / depozitate în magazie numai în conformitate cu 

normele specifice în vigoare; 
12. Răspunde pentru primirea, păstrarea, gestionarea şi distribuirea  - în conformitate cu 

normele igienico-sanitar-veterinare - a produselor din proiectul guvernamental 
„Cornul şi laptele”; 

13.  Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de administrator şi conducerea Colegiului, în 
limite legale. 

14. Realizează controlul medical periodic. 
 

Responsabilităţi cu privire la protecţia muncii: 
1. Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi 

măsurile de aplicare a acestora;  
2. Să utilizeze echipamentul de protecţie solicitat de organele sanitar-veterinare; 
3. Să coopereze cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, pentru a da conducătorului unităţii posibilitatea să se asigure că toate 
condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi 
sănătate la locul de muncă. 

  
II. Alte atribuţii 

 
         În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat 

să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  

1. Îndeplineşte sarcini/activitatea de ofiţer de serviciu administrativ ½ zi din 
săptămână (marţea). 

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 
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         Răspunderea disciplinară 
         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod 

necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea 
disiciplinară, conform prevederilor legii.  

 
 
 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

 
 
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Paznic/Portar 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Paznic/portar 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator financiar; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

- de consultare : cu perosnalul didactic, didactic auxiliar si cu profesor de serviciu 
pe şcoală ; 

 
Scopul general al postului :  

- asigurarea integrităţii persoanelor şi a bunurilor; 
- păzirea incintei unităţii şcolare şi a clădirilor aferente; 
- legitimarea tuturor persoanelor si inregistrarea persoanelor straine si a 

autovehiculelor care doresc sa intre in incinta unitatii scolare. 
 

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 
corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

Obiectiv general: asigurarea pazei spaţiilor  din unitatea de învăţământ. 
Obiective specifice:  

- protejarea clădirilor şi a bunurilor împotriva furtului, avarierii, dezastrelor 
naturale, prevenirea incendiilor etc; 

- consemnarea a tot ce este legat de accesul persoanelor şi a vehiculelor în 
incinta şcolii. 
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I. Atribuţii specifice postului 
          

La intrarea în serviciu: 
1. Este odihnit, apt pentru a executa în bune condiţii sarcinile serviciului de pază; 
2. Are ţinuta de serviciu curată şi îngrijită, potrivit anotimpului în care se află; 
3. Are asupra sa instrumente de scris (pix, registru); 
4. Cunoaşte atributiile  postului, regulamentele şi metodologiile în vigoare; 
5. Se prezintă cu cel puţin 10 minute la postul de lucru pentru luarea în primire a 

serviciului şi pentru a se interesa asupra problemelor apărute în schimbul anterior; 
6. Cunoaşte regulile de acces în instituţie; 
7. Întocmeşte proces-verbal de predare-primire la intrarea în tură; 
8. Cunoaşte conţinutul deciziilor Directorului Colegiului, cu privire la accesul în 

instituţie.    
 
În timpul serviciului:  

1. Realizează zilnic programul stabilit de administrator şi avizat de directorul 
instituţiei; 

2. Verifică  sistemul de iluminat, uşile de acces şi încuietorile; 
3. Nu doarme, nu consumă alcool sau alte substanţe euforizante, nu ascultă muzică, 

nu citeşte, nu angajează discuţii cu alte persoane decât cele din cadrul relaţiilor de 
serviciu  sau cele depistate comiţând acte antisociale; 

4. Nu părăseşte postul decât cu aprobarea directorului şcolii, chiar şi  în cazul 
executării sarcinilor de serviciu; 

5. Asigură paza şi securitatea în toate sectoarele din unitatea şcolară; 
6. Legitimează persoanele şi înregistrează persoanele şi autovehiculele care intră în 

incinta unităţii şcolare; 
7. Nu primeşte la locul de muncă persoane străine, inclusiv pe cele  din familie sau 

cunoscuţi ; 
8. Întâmpină persoanele care vin în control din partea administraţiei locale, a 

Inspectoratului Şcolar, a poliţiei şi a jandarmeriei ; 
9. Raportează administratorului şi directorului unităţii  şi consemnează în registrul de 

activitate evenimentele petrecute în timpul serviciului şi neregulile constatate; 
10. Răspunde de integritatea dotărilor şi perfecta funcţionare a pichetelor de incendii 

potrivit normelor PSI  şi respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I.; 
11. Respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea unităţii; 
12. Răspunde pentru neregulile constatate în timpul serviciului; 
13. Realizează sarcini urgente şi necesare date de profesorul de serviciu pe şcoală. 

   
La iesirea din serviciu: 

1. Nu iese din serviciu decât la terminarea orelor de program şi la prezentarea 
persoanelor (paznicilor) din serviciul ulterior ; 

2. Raportează  şefului ierarhic modul cum s-a efectuat serviciul; 
3. Definitivează raportul întocmit la constatarea neregulilor din timpul serviciului; 
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4. Lasă locul de muncă în perfectă stare de curăţenie. 
 
         Atribuţii generale: 

 
1. Este loial intereselor unităţii, păstrând confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe 

care le are din exercitarea serviciului de pază; 
2. Păstrează în bune condiţii uniforma şi mijloacele din dotare; 
3. Nu uzează de calitatea de angajat al şcolii în relaţiile extraprofesionale. 

 
II. Alte atribuţii 

 
         În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat 

să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  

1. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
2. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 

 
Răspunderea disciplinară 
         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod 

necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea 
disiciplinară, conform prevederilor legii.  

 
 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 
 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Bucătar 

 
 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Bucătar  
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 

 
Pregătirea şi experienţa: 

- studii medii; 
- diplomă de calificare în domeniu ; 
- vechimea în specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisă de la cel puţin unul 

dintre locurile de muncă anterioare; 
- rigurozitate în ceea ce priveşte regulile de igienă în alimentaţia publică; 
- imaginaţie culinară, ordonat şi disciplinat; 
- capacitatea de a pregăti produse alimentare reci şi calde în conformitate cu 

meniul  cantinei şcolii; 
- atitudine orientată către îndeplinirea sarcinilor; 
- politeţe, abilităţi bune de comunicare, persoană energică şi amabilă; 
- rezistenţă mare la stres;  
- atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu colegii; 
- disponibilitate de a lucra în ture. 

 
Relaţii profesionale:  

- ierarhice de subordonare: director; administrator de patrimoniu; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat.  
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Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 
corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

 
I. Atribuţii specifice postului 

1. Pregăteşte mâncărurile din meniul unităţii în conformitate cu standardele în vigoare; 
2. Aşază preparatele în ghişeul pentru servire; 
3. Participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea 

comenzilor de aprovizionare; 
4. Debarasează şi asigură curăţenia în bucătărie;  
5. Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a 

produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor 
igienico-sanitare în vigoare; 

6. Răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate şi 
respectarea termenelor de execuţie a acestora; 

7. Răspunde de orice sustragere a alimentelor şi de restituirea alimentelor în funcţie de 
efectivul ce serveşte masa; 

8. Păstrează în bune condiţii ustensilele şi aparatura din dotare; 
9. Respectă normele de igienă şi securitate a muncii;  
10. Utilizează resursele existente, exclusiv în interesul şcolii. 
11. Prelevă probe din meniul zilnic, le păstrează conform procedurilor în vigoare şi le 

prezintă organelor de control sanitar-veterinar; 
12. Introduce în consum toate alimentele preluate de la magazie; 
13. Realizează controlul medical periodic; 
14. Igienizează săptămânal spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea. 
 

II. Alte atribuţii 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Asigură, la nevoie, în zilele de sâmbătă/duminică, serviciul la punctul de acces-
control;  

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 

  
Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 
prevederilor legii.  

      Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Muncitor bucătărie 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului: Muncitor bucătărie 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 

 
 Pregătirea şi experienţa: 

- studii medii; 
- vechimea în specialitate: min. 3 ani 
- rezistenţa mare la stres;  
- atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu colegii; 
- disponibilitate de a lucra în ture. 
 
Relaţii profesionale 
- ierarhice de subordonare: director; administrator de patrimoniu (responsabil 

compartiment; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

 
I. Atribuţii specifice postului 

 
1. Ajută la transportarea alimentelor de la magazie la camera de curăţat zarzavaturi şi 

bucătărie; 
2. Ajută la pregătirea zarzavaturilor necesare pregătirii mesei; 
3. Răspunde pentru îngrijirea în bune condiţii a veselei încredinţate; 
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 4. Serveşte masa elevilor şi abonaţilor şi montează preparatele pe obiectele adecvate 
pentru servire, în condiţii civilizate; 

5. Debarasează şi asigură curăţenia în bucătărie; 
6. Răspunde de curăţenia totală în sala de mese şi execută zilnic spălarea cimentului din 

sala de mese şi a coridoarelor ori de câte ori este nevoie; 
7. Păstrează în bune condiţii  ustensilele şi aparatura; 

8. Răspunde pentru întreţinerea şi curăţirea parcului din jurul cantinei; 
9. Participă la pregătirea de conserve pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate 

pentru cantină; 
10. Participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse alimentare necesare 

pentru perioada de iarnă; 
11. În perioada vacanţelor, în afara zilelor de concediu legal de odihnă, ajută în limitele 

competenţei la lucrările de reparaţii şi întreţinere din şcoală, cantină şi internat; 
12. Semnalează orice defecţiune apărută la instalaţii şi în măsura posibilităţilor participă 

la remedierea acestora; 
13. Recuperează şi depozitează alimentele; 
14. Îndeplineşte orice altă sarcină trasată de administratorul de patrimoniu şi conducerea 

liceului;  
15. Utilizează resursele existente, exclusiv în interesul şcolii; 
16. Respectă normele de igienă şi instrucţiunile de protecţie  a muncii;  
17. Se prezintă la controlul sanitar periodic. 

 
II. Alte atribuţii 

 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  

1. Asigură, la nevoie, în zilele de sâmbătă/duminică, serviciul la punctul de acces-
control;  

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 

 
         Răspunderea disciplinară 
         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod 

necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea 
disiciplinară, conform prevederilor legii.  

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Spălătoreasă 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : spălătoreasă 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator de patrimoniu; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

Obiectiv general: asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a activităţii 
din şcoală şi din căminul internat al şcolii 
Obiectiv specific: supravegherea şi întreţinerea patrimoniului unităţii (cearceafuri, 
feţe de pernă, pături, perdele, draperii, covoare, mochete). 

 
I. Atribuţii specifice postului 

 
Responsabilităţi periodice (bilunar sau săptămânal): 

1. Realizează  norma săptămânală în condiţiile spălării mecanice/manuale pentru elevii 
interni, care cuprinde spălat şi uscat; 

2. Spală lenjeria (cearceafuri, feţe de pernă, pături) din căminul internat al şcolii, 
covoarele, perdelele, draperiile din toate spaţiile din şcoală; 

3. Verifică periodic mobilierul şi instalaţia din spălătorie; în cazul apariţiei unor 
defecţiuni, va anunţa imediat administratorul, tehnicianul sau muncitorii de 
întreţinere; 
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4. Participă la curăţenia generală de la sfârşitul fiecărui semestru (spălat geamuri, 
pardoseli, covoare, perdele etc.); 

5. Justifică toate materialele de curăţenie folosite; 
6. Supraveghează lucrările efectuate în şcoală sau intervin personal în cazuri de excepţie 

şi în afara programului zilnic / săptămânal (în weekend), urmând a primi recuperări; 
7. Îndeplineşte sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă. 

 
Responsabilităţi zilnice : 

1. Asigură curăţenia la locul de muncă; 
2. Acordă ajutorul solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către personalul 

didactic; 
3. Sesizează administratorul sau directorul adjunct, cu privire la problemele apărute în 

domeniul de activitate; 
4. Îşi însuşeşte şi respectă în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii normele NTSM 

şi  normele PSI; 
5. Este interzisă părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducerii şcolii 

(director/director adjunct) sau a administratorului. 
 

II. Alte atribuţii 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Asigură, la nevoie, în zilele de sâmbătă/duminică, serviciul la punctul de acces-
control;  

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de igienizare. 

 
Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 
prevederilor legii.  

 
 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
     

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Îngrijitor 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Îngrijitor 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator financiar; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______: 

Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii spaţiilor şi a instalaţiilor din unitatea de 
învăţământ. 
Obiectiv specific: întreţinerea edificiului şcolii (interior, exterior). 

 
I. Atribuţii specifice postului 

 
1. Realizează programul zilnic stabilit de administrator şi avizat de directorul instituţiei; 
2. Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare; 
3. Curăţă diferitele  spaţii, inclusiv clase, birouri, laboratoare şi întreţine ordinea, inclusiv 

pe coridoare, pe scări, în curte; 
4. Spală toate tipurile de ferestre şi alte suprafeţe de sticlă cu soluţii de curăţare, 

dezasamblează piese pentru a fi curăţate, dacă este necesar;  
5. Curăţă şi dezinfectează chiuvete şi alte încăperi sanitare, realizează curăţenia 

generală după zugrăveli, 
6. Spală cimentul zilnic, în fiecare tură; 
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7. Realizează  - în perioada vacanţelor – împreună cu muncitorii de întreţinere, lucrări 
de igienizare şi reparaţii în vederea deschiderii în bune condiţii a anului şcolar; 

8. Îngrijeşte florile din sălile de clasă, de pe holuri şi din bibliotecă; 
9. Notează în caietul de sarcini, pentru muncitorul de întreţinere, defecţiunile 

constatate şi lucrările de reparaţii sau întreţinere ce necesită a fi efectuate, în cazul 
când acesta nu este în unitate; 

10. Poartă echipament adecvat de lucru şi protectie; 
11. Respectă cu stricteţe normele de igienă, protecţia muncii şi PSI; 
12. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 
13. Se comportă civilizat faţă de persoanele de conducere şi colegii de muncă; 
14. Depune la cancelarie obiectele uitate sau pierdute în clase, pe coridoare sau în curtea 

şcolii şi anunţă profesorul de serviciu pentru a fi trecute în procesul-verbal. 
 

II. Alte atribuţii 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  

1. Asigură, la nevoie, în zilele de sâmbătă/duminică, serviciul la punctul de acces-
control;  

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 

 
Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 
prevederilor legii.  

 
 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
      

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Muncitor de întreţinere 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Muncitor de întreţinere 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator financiar; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor din 
unitatea de învăţământ. 
Obiectiv specific: întreţinerea edificiului şcolii (interior, exterior) şi repararea 
defecţiunilor. 

 
I. Atribuţii specifice postului: 

 
1. Realizează zilnic programul stabilit de administrator şi avizat de directorul şcolii; 
2. Efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile din pavilionul 

A, la pavilionul B, internat, cantină, bibliotecă şi sala de sport; 
3. Igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de 

zugrăveli-vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde este 
cazul; 

4. Execută orice lucrări de reparaţii, când este cazul; 
5. Execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de 

învăţământ; 
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6. Realizează sarcini urgente şi necesare date de profesorul de serviciu în şcoală; 
7. Informează urgent conducerea şcolii, profesorul de serviciu sau administratorul şcolii 

despre defecţiunile instalaţiilor apărute în timpul programului şi despre deteriorările 
produse şi contribuie la stabilirea vinovaţilor; întreprinde măsuri pentru remedierea 
defecţiunilor. 

 
 În perioadele de vârf, va avea şi următoarele sarcini de serviciu: 

8. Verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi le menţine în stare de 
funcţionare; 

9. Efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, 
în funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat; 

10. Respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie 
a muncii. 

 
II. Alte atribuţii 

 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

1. Îndeplineşte sarcini/activitatea de serviciu în punctul de acces-control; 
2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de înzăpezire, viscol, ninsoare; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 

 
Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 
prevederilor legii.  

 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
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Colegiul Naţional „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
Fochist  (Muncitor centrală termică) 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu numărul ……………..., se încheie astăzi, ……………….…., prezenta 
fişă a postului: 

 
Numele si prenumele  

 Denumirea postului : Fochist (muncitor centrală termică) 
 Decizia de numire 
 Numărul de ore sarcini de serviciu: 
 Compartimentul: personal nedidactic 
 
Cerinţe: 

- studii 
- studii specifice postului 
- vechime 
  

Relaţii profesionale:  
- ierarhice de subordonare: director; administrator financiar; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 
 Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând ______ normă de bază 

corespunzătoare unei părţi de ______ din salariul de bază, stabilite la data de 
____/____/______ 

Obiectiv general: asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ  
Obiectiv specific:  

- menţinerea în stare de funcţionare a centralei termice, a utilajelor şi a 
instalaţiilor din dotarea acesteia, repararea defecţiunilor şi înlocuirea necesară 
a pieselor; 

- supravegherea  instalaţiilor de distribuire a agentului termic. 
 

I. Atribuţii specifice postului 
 

În sezonul rece: 
1. Cunoaşte funcţionarea centralei termice şi a instalaţiilor termice din toate clădirile; 
2. Cunoaşte instrucţiunile de exploatare a centralei termice, normele PSI si NTSM; 
3. Preia instalaţia de încălzire şi o menţine în stare de funcţionare; 
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4. Reglează instalaţia termică astfel încât să se asigure buna încălzire a tuturor 
clădirilor la temperaturile admise legal şi asigură totodată un debit normal de apă 
caldă în internat şi încantină; 

5. Verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi urmăreşte dacă apar 
pierderi de combustibil sau de agent termic în timpul funcţionării centralei ; 

6. Verifică starea de funcţionare a centralei termice şi în cazul constatării unor 
defecţiuni anunţă urgent serviciul tehnic din cadrul primăriei; 

7. Asigură aerisirea şi curăţenia în interiorul centralei termice;  
8. Nu părăseşte locul de muncă în timpul funcţionării centralei, până la sosirea 

schimbului;  
9.  Predă schimbului instalaţiile în bună stare de funcţionare; 
10.  Efectuează lucrări de întreţinere sau de reparaţii şi în alte sectoare de activitate, 

în funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat; 
11. Respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de 

protecţie a muncii. 
 

În sezonul cald: 
12. Igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de 

zugrăveli-vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde 
este cazul; 

13. Execută orice lucrări de reparaţii, când este cazul; 
14. Execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii 

de învăţământ. 
 

Responsabilităţi cu privire la protecţia muncii: 
1. Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi 

măsurile de aplicare a acestora;  
2. Să utilizeze echipamentul de protecţie solicitat de organele sanitar-veterinare; 
3. Să coopereze cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă, pentru a da conducătorului unităţii posibilitatea să se asigure că toate 
condiţiile în muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi 
sănătate la locul de muncă. 

 
II. Alte atribuţii 

 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:  

1. Asigură, la nevoie, în zilele de sâmbătă/duminică, serviciul la punctul de acces-
control;  

2. Asigură eliberarea căilor de acces în caz de intemperii: viscol, ninsoare ş.a.; 
3. Participă, în vacanţe, la activitatea de curăţenie şi igienizare. 
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Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 
prevederilor legii.  

 
 
Director,  
Prof. dr. Gheorghe Gorun 
 
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:     
 ................................................ 

 
 

Data: .................. 
 
 


