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Capitolul I. Introducere
Art. 1.
Prezentul Regulament Intern (R.I.) al Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca a fost
elaborat în conformitate cu: Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020 (numit în continuare
R.O.F.U.I.P.), Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ preuniversitar şi alte
acte normative elaborate de M.E.C. şi de Inspectoratul Scolar Județean Cluj.
Art. 2.
(1) Prezentul Regulament Intern (R.I.) are ca scop stabilirea, în condiţiile legii şi la nivelul
angajatorului -Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca (denumit şi „unitate de
învăţământ”), a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat,
precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă
echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.
(2) În atingerea scopului menţionat la alin. (1), prezentul regulament intern stabileşte normele privind
protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor,
procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete
privind disciplina muncii în unitate, răspunderea juridică a salariaţilor şi a angajatorului şi
modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice.
(3) Prezentul regulament intern este elaborat cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului
muncii prevăzute în titlul 1, cap. II, art. 3-9 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, îndeosebi cu respectarea „principiului egalităţii de tratament
faţă de toţi salariaţii” - al nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii
salariaţilor.
Art. 3.
(1) Prevederile prezentului Regulament Internse aplică tuturor salariaţilor Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca (denumite în continuare „unităţile de invăţământ”), indiferent de forma şi
durata contractului individual de muncă, de categoria de salariaţi în care se încadrează, de funcţia pe
care o deţin sau de poziţia ierarhică ocupată.
(2) Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru întregul personal didactic, didactic
auxiliar, nedidactic, elevi şi părinţi. Nerespectarea Regulamentului Inten constituie abatere și se
sancționează conform prevederilor legale, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.4.
(1) În România, potrivit art. 32 din Constituţia României, statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la
educaţie, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, apartenenţă politică sau religioasă.
(2) Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi în conformitate cu legislația din
domeniul educației și a actelor normative generale şi speciale.
Art.5.
Liceul Teologic Baptist „Emanuel”Cluj-Napoca este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei
generale şi speciale elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, a Secretariatului de Stat pentru
Culte, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi a R.O.F. și a Regulamentului Intern.
Art.6.
Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ preuniversitar de
stat şi a fost înfiinţat în anul 1991 în baza Ordinului Ministrului Cultelor nr. 4529/05.06.1990 şi a
Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 10. 480/05.06.1990.
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Art.7.
Liceul Teologic Baptist „Emanuel”Cluj-Napoca este o instituție de învățământ preuniversitar de
stat, parte integrantă în sistemul de învățământ preuniversitar de stat, iar din punct de vedere religios,
confesional și moral este subordonat Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.
Capitolul II. Viziunea, misiunea și valorile Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca
1. Viziunea școlii
Art.8.
(1) Viziunea Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca a fost elaborată în urma unor lungi
dezbateri și consultări la care au participat profesori, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii creştine
evanghelice din Cluj-Napoca.
(2) Viziunea școlii este în conformitate cu viziunea educaţiei creştine care îşi are rădăcinile în Sfânta
Scriptură, cartea sfântă a religiei creștine.
(3) Viziunea Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca este următoarea:
Formarea de oameni
care să-L cunoască pe Dumnezeu
prin studierea Scripturii, creaţiei şi culturii,
cu un caracter zidit pe valorile creştine,
cu înalte competenţe academice şi culturale
pentru a fi integraţi şi reprezentativi
în familie, în biserică şi în societate.
2. Misiunea şcolii
Art.9.
Misiunea școlii este definită prin următoarea afirmație sintetică:
Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane autonome, responsabile şi creative, înzestrate cu
valori morale și structuri axiologice și, în egală măsură, cu o sumă de competențe academice și
culturale, capabile să se integreze în viața de familie, în viața cetății, în contextul societăţii
globale și al economiei bazate pe cunoaştere.
Art. 10.
Misiunea şcolii are următoarele componente:
a. promovarea în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca a unui act educațional
și un învățământ caracterizat prin excelență academică pentru a deveni una dintre școlile clujene cu
cele mai înalte performanţe şcolare;
b. edificarea unei culturi organizaţionale care să promoveze valorile declarate ale școlii;
c. realizarea unui program de educaţie eficient care să formeze caracterul şi convingerile morale ale
elevilor, în conformitate cu valorile fundamentale ale tradiţiei creştine;
d. integrarea în cadrul procesului instructiv-educativ a viziunii creaţioniste asupra universului, omului,
istoriei şi societăţii;
e. formarea şi dezvoltarea unor competenţe academice şi culturale relevante pentru o societate bazată
pe cunoaştere.
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3. Valorile școlii
Art. 11.
În conformitate cu viziunea creștină asupra educației promovată de Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, personalul didactic, personalul didactic-auxiliar și personalul nedidactic
vor urmări cu consecvență să integreze în cadrul tuturor activităților instructiv-educative, a
programelor, proiectelor și a activităților educative extracurriculare școlare și extrașcolare valorile
creștine fundamentale, declarate și promovate de către școală: adevărul, integritatea, munca,
excelența, responsabilitatea, respectul şi iubirea aproapelui.
Art. 12.
(1) În conformitate cu viziunea creștină asupra educației promovată de Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, se organizează Programul de formare „Disciplină Plus” în cadrul
tuturor activităților instructiv-educative, a programelor, proiectelor și a activităților educative
extracurriculare școlare și extrașcolare, cu scopul de a integra educația pentru valori și de a promova
valorile școlii.
(2) Programul de formare „Disciplină Plus” reprezintă un mod specific în care
Liceul Teologic Baptist „Emanuel" încearcă să promoveze viziunea educației creștine și valorile școlii
în vederea cultivării și consolidării în viața elevilor a unei atitudini și a unui comportament moral-civic
care să promoveze adevărul, integritatea, munca, excelența, respectul și iubirea aproapelui.
Art.13.
(1) În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, se organizează Programul de
Capelă, program educativ care este parte integrantă a educației pentru valori și a ofertei educaționale
a școlii.
(2) Programul de Capelă reprezintă un cadru de formare și dezvoltare a personalității elevilor în
conformitate cu viziunea educației creștine, un mod de promovare activă a împlinirii misiunii școlii și
un context formativ în care sunt promovate valorilor morale și civice specifice școlii.
(3) Programul de Capelă este un proiect educativ care contribuie în mod direct la formarea caracterului
moral al elevilor, a deprinderilor axiologice și un mod relevant de interiorizare a valorilor morale.
Programul de capelă este parte integrantă a educației pentru valori oferită de școală în vederea formării
personalității elevilor în spiritul respectului față de adevăr, al integrității și al eticii muncii, precum și
al iubirii aproapelui.
(4) Programul de Capelă se adresează elevilor din cadrul nivelului școlar liceal și se organizează
săptămânal în aula școlii. Programul de Capelă este coordonat de către directorul școlii și se
organizează tematic în jurul promovării valorilor specifice școlii: adevărul, integritatea, munca,
excelența, responsabilitatea, respectul şi iubirea aproapelui.
(5:) Programul de Capelă se realizează pe durata a 50 de minute, în fiecare zi de miercuri de la ora
1:10-12:00.
(6) În cadrul acestui program sunt prezentate și explicate valori morale, personalități istorice majore,
modele comportamentale umane, dar și problematici contemporane specifice intereselor elevilor.
Programul este implementat de către directorul școlii, de către cadre didactice ale școlii, dar și de
invitații speciali, personalități marcante ale vieții culturale și religioase din comunitatea clujeană sau
din societatea românească, care împărtășesc în mod direct, prin dialog cu elevii, din experiența lor de
viață, secvențe capabile să motiveze înspre asumarea valorilor civice și morale.
(7) Programul de Capelă este în același timp un cadru de comunicare școlară a proiectelor școlii, a
performanțelor școlare și un spațiu al formarii intelectuale și etice unde exigența academică și
îndrumarea școlară se întâlnește cu formarea caracterului și cu sfătuirea și consilierea personal și
morală.
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Capitolul III. Drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației
1. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art. 14.
(1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, preșcolarii
și elevii.
(2) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de
învățământ.
(3) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului
regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali.
Art. 15.
(1) Înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei aprobate prin ordin al Ministrului
Educației și Cercetării.
(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca urmare
a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al
vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot
depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa
pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar.
(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia părinții,
tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor
informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării
psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (3), se efectuează sub
coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională.
Art. 16.
(1) Înscrierea în cadrul nivelului școlar gimnazial, clasa a V-a și în cadrul nivelului școlar liceal, clasa
a IX-a, se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al Ministrului Educației și
Cercetării.
(2) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice
de admitere în clasa respectivă.
(3) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin
participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.
(4) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către
unitatea de învățământ la care este înscris elevul.
Art.17.
(1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic,
care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul
diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal
învățătorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru
absențele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul cabinetului
școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de
unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau
susținătorului legal al elevului, adresată învățătorului/profesorului pentru învățământul
primar/profesorului diriginte al clasei.
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(5) Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie
avizate de către directorul unității de învățământ. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza
cabinetului, care are în evidență fișele medicale sau carnetele de sănătate ale elevilor.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile
de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca
nemotivate.
Art. 18.
(1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a
profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor
cluburilor/asociațiilor sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul poate
aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local,
național și internațional.
(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele
școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și național, la
cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.
Art. 19.
Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutulanului
școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art.20.
Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, probleme medicale, persoane aflate în îngrijire și
altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.
2. Drepturile beneficiarilor primari ai educației
Art.21.
(1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului
Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, în condițiile
prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile minorităților naționale sau
în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.
(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecție în
România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României este oficial
recunoscută, conform legii.
Art.22.
Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ
pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor
lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv
părinții, tutorii sau susținătorii legali.
Art. 23.
(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de
egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al
elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea
antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.
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(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale
beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări
scrise ale acestora-cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 24.
(1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru
de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele
didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie
și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime
opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de
învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu
nevoile comunității locale.
Art. 25.
(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele
evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de
învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de
specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea
scrisă.
(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma
reevaluării în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două
cadre didactice.
(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată
în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne
neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de
cel puțin de un punct, contestația este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică
ștampila unității de învățământ.
(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/profesori pentru învățământul
primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către
inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte
unități de învățământ.
Art. 26.
Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor primari,
bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.27.
(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru
anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în
condițiile prevăzute de lege.
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar
de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social,
bursa „Bani de liceu”, bursa profesională.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării.
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(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul
burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către Consiliile
de Administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele
elevilor.
(6) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de
stat, în condițiile legii.
Art. 28.
(1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu
performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor
profesională sau în activități culturale și sportive.
(2) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și
internațional, ale elevilor.
(3) Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia
cu cerințe educaționale speciale.
Art. 29.
(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat și particulare
autorizate/acreditate și confesionale beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică
gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al Ministrului
Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a
antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate
de instituțiile publice.
(4) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe teritoriul
României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3).
Art.30.
(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular autorizat/acreditat
beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în
comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură
de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de
transport menționate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic.
(3) Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot fi
școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50
km, în conformitate cu prevederile legale.
(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în
gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru.
Art. 31.
(1) Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au dreptul
să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile
școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară.
(2) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași
drepturi ca și ceilalți elevi.
(3) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin
ordin al ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ de masă,
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special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul
de deficiență.
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o
categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.
Art. 32.
(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate ale
copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest
sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Art. 33.
(1) Elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular/confesional le este garantată, conform
legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice,
care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de
învățământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de
lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii
publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în unitatea
de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație. În
acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții
scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în
cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.
(4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ de stat sau
particular contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul
unității de învățământ poate propune Consiliului de Administrație suspendarea desfășurării acestor
activități și, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.
Art. 34.
(1) În unitățile de învățământ de stat și particular/confesional, libertatea elevilor de a redacta și difuza
reviste sau publicații școlare proprii, este garantată, conform legii.
(2) În cazul în care aceste reviste și publicații conțin elemente care afectează siguranța națională,
ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile ROFUIP și
ale prezentului Regulament Intern, directorul propune Consiliului de Administrație suspendarea
redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate
interzice definitiv.
3. Obligațiile beneficiarilor primari ai educației
Art. 35.
(1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, particular și confesional
autorizat/acreditat cu frecvență au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină
de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

Art. 36.
(1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament moral și civic, precum și o ținută
curată și decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
(2) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă
și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:
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a) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar
(R.O.F.U.I.P.), Statutul Elevului, Regulamentul de Organizare și Funcționare al L.T.B.E. și prezentul
Regulament Intern al L.T.B.E.;
b) regulile de circulație;
c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
d) normele de protecție civilă și situații de urgență;
e) normele de protecție a mediului.
Art. 37.
În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, în vederea conformării față de
prevederile Legii nr. 35 din 2007 privind creșterea siguranței elevilor, dar și a promovării unei identități
școlare și a unei integrări armonioase, a eliminării diferențelor sociale și extravaganțelor vestimentare
și în același timp, pentru a promova disciplina elevilor, fiecare elev înmatriculat al școlii are obligația
de purta un semn distinctiv stabilit de către școală, în termenii legii.
Art. 38.
(1) În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, semnul distinctiv este
reprezentat de un cod vestimentar standard care va cuprinde în mod obligatoriu sigla școlii. Fiecare
elev al școlii are obligația de a adopta un cod vestimentar standard care va cuprinde un element de
vestimantație obligatoriu stabilite în funcție de nivelul școlar;
(2) În cadrul nivelului școlar primar, semnul distinctiv este un cod vestimentar care conține următorul
element:
- tricou cu guler clasic, cu sigla școlii, culoarea albă.
(3) În cadrul nivelului școlar gimnazial semnul distinctiv este un cod vestimentar care conține
următorul element:
- tricou cu guler clasic cu sigla școlii, culoarea vișinie.
(4) În cadrul nivelului școlar liceal, semnul distinctiv este un cod vestimentar care conține următorul
element:
- tricou cu guler clasic cu sigla școlii, culoarea albastră.
(5) Lipsa semnului distinctiv, a codului vestimentar reprezintă o abatere de la normele legale specifice
Legii nr. 35 din 2007 și ale Regulamentului Intern și va avea drept consecință aplicarea unor sancțiuni
disciplinare pentru elevii care nu adoptă codul vestimentar standard al școlii în timpul activităților
instructiv-educative.
Art. 39.
Este interzis elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar:
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliu educațional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de
învățământ, manuale școlare, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de
învățământ etc.);
c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la
independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;
e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia,
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte
produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a
beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;
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h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor;
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea,
doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea
procesului instructiv-educativ;
k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității
de învățământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de
personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei;
o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte;
p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a
personalului unității de învățământ.
Art. 40.
(1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în
legătură cu situația lor școlară.
Art. 41.
(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au obligația
de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului
școlar.
(2) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au obligația
de a utiliza cu grijă echipamentele informatice (laptopuri sau tablete) primate în custodie în scopul
utilizării în activități școlare și de a le restitui în stare bună la sfârșitul perioadei de școlarizare în cadrul
nivelului școlar în care este înmatriculat în momentul primirii echipamentului informatic.
4. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației
Art. 42.
Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidențiere în fața colegilor clasei;
b) evidențiere de către director în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului Profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru
care elevul este evidențiat;
d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat;
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți
economici sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din
străinătate;
h) premiul de onoare al unității de învățământ.
Art. 43.
Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de
creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează
financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.
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Art. 44.
(1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome
pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea
învățătorului/profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a Consiliului Clasei sau
a directorului școlii.
(3) Diplomele se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline, potrivit Consiliului Profesoral al unității;
numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe
discipline de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul
„Foarte bine” la disciplinarespectivă;
b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii,
pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.
(4) Elevii din învățământul gimnazial, liceal pot obține premii dacă:
a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru
următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;
b) s-au distins la una sau la mai multe disciplinede studiu;
c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate
la nivel local, județean, național sau internațional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.
(5) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare
al unității de învățământ.
Art. 45.
Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la nivel
local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al
părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.
Art. 46.
(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care săvârșesc
fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați
în funcție de gravitatea acestora.
(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) observația;
b) avertismentul;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de
învățământ;
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.
(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în
scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.
Art. 47.
(1) Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a
normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un
comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își
schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă;
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(2) Sancțiunea se aplică de către directorul școlii, profesorul pentru învățământul primar/profesorul
diriginte sau de către cadrul didactic care coordonează activitatea instructiv-educativă în cadrul căreia
elevul manifestă atitudini și comportamente în afara normelor stabilite prin legislația și regulamentele
școlare.
Art. 48.
(1) Avertismentul în fața clasei și/sau în fața Consiliului Clasei/Consiliului Profesoral constă în
atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că înțeles fapta
comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o
sancțiune mai severă.
(2) Sancțiunea se aplică de către directorul școlii, învățător/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte sau de către cadrul didactic care coordonează activitatea instructiveducativă în cadrul căreia elevul manifestă atitudini și comportamente în afara normelor stabilite prin
legislația și regulamentele școlare.
Art. 49.
(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/profesorul pentru
învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.
(2) Sancțiunea se stabilește de către Consiliul Profesoral, la propunerea Consiliului Clasei.
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale al Consiliului Clasei și într-un raport
care va fi prezentat Consiliului Profesoral de către învățător/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată.
(4) Mustrarea scrisă este redactată de învățător/profesorul pentru învățământul primar/profesorul
diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al
unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal,
de către diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.
(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată
în registrul de intrări-ieșiri al unității.
(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului în
învățământul primar.
Art. 50.
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea Consiliului
Clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului Profesoral.
(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învățământul primar, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de învățământ.
Art. 51.
(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului,
pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității
de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este
stabilită de către director, la propunerea Consiliului Clasei și se realizează în conformitate cu
prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar
(R.O.F.U.I.P) și a prezentului Regulament Intern. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de
activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu
pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului sancționat.
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se
consemnează în catalogul clasei.
(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului,
precum și în raportul Consiliului Clasei la sfârșitul semestrului.
(4) Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar.
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de
învățământ.

14

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA
REGULAMENT INTERN, Nr. 333/ 13.10.2020

Art. 52.
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de
învățământ, se propune de către Consiliul Clasei, se aprobă de către Consiliul Profesoral și se aplică
prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de către învățător/profesorul pentru
învățământul primar/profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al
elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.
(3) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de
învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv.
(4) Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar.
Art. 53.
(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează
nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină/modul, cumulate pe un an școlar, se semnează de către acesta și de director și se înmânează
și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani.
(2) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se menționează
în raportul Consiliului Clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar.
(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de
învățământ.
Art. 54.
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ în care acesta a fost înscris,
până la sfârșitul anului școlar.
(2) Exmatricularea poate fi:
a)exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ și în același
an de studiu;
b)exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ;
c)exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
(3) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.
Art. 55.
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ și în același
an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru
abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament Intern și de Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) sau apreciate ca atare de către
Consiliul Profesoral al unității de învățământ.
(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor
de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an
școlar.
(3) Sancțiunea se aprobă în Consiliul Profesoral la propunerea Consiliului Clasei. Dacă abaterea constă
în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată
sancțiunea preavizului de exmatriculare.
(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.
(5) Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de
învățământ.
Art. 56.
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(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din ciclul
superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral.
(2) Aplicarea sancțiunii se aprobă de către Consiliul Profesoral, la propunerea Consiliului Clasei.
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.
(4) Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul Profesoral al unității de
învățământ.
Art. 57.
(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5
ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri
deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral.
(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației și cercetării, prin care se stabilește și durata
pentru care se aplică această sancțiune. În acest sens, directorul unității de învățământ transmite
Ministerului Educației și Cercetării, propunerea motivată a Consiliului Profesoral privind aplicarea
acestei sancțiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave
săvârșite de elevul propus spre sancționare.
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul
clasei și în registrul matricol.
(4) Sancțiunea se comunică, de către Ministerul Educației Naționale, în scris și sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Art. 58.
(1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancțiunile
menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar
(R.O.F.U.I.P.), articolul 16, alin.4 din Statutul Elevului, respectiv din prezentul Regulament Intern se
poate anula dacă elevul sancționat dovedește un comportament ireproșabil, până la încheierea anului
școlar.
(2) Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, introduce prin prezentul Regulament Intern,
„Instituția iertării”, în conformitate cu prevederile art.26 din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul
M.E.N. nr. 4742 din 10.08.2016, respectiv posibilitatea ca măsura complementară privind scăderea
notei la purtare asociată uneia dintre sancțiunile menționate să fie anulată, cu excepția abaterilor
deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral, pentru care sancțiunea disciplinară
este exmatricularea.
(3) Anularea în condițiile stabilite la alin.(1) a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de
autoritatea care a aplicat sancțiunea, respectiv de Consiliul Profesoral la propunerea Consiliului Clasei,
la sfârșitul anului școlar dacă se întrunesc cumulativ 2 condiții:
➢ Elevul care a primit sancțiunea școlară însoțită de scăderea notei la purtare, dovedește un
comportament ireproșabil și nu mai înregistrează nici un fel sancțiuni școlare și nici o observație
scrisă în foaia de observații din catalogul școlar (care reprezintă propuneri ale cadrelor didactice
pentru sancționarea elevului);
➢ Părintele/ reprezentantul legal sau elevul major depun o cerere și o înregistrează la secretariatul
școlii cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței Consiliului Clasei de la sfârșitul anului școlar, cerere prin
care se solicită reanalizarea situației disciplinare a elevului respectiv, aplicarea instituției iertării,
respectiv anularea măsurii complementare privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre
sancțiunile școlare.
(4) Consiliul Clasei analizează cererea respectivă și comportamentul elevului în cauză și propune
Consiliului Profesoral aplicarea sau neaplicarea instituției iertării în situația specifică a elevului
respectiv.
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(5) Consiliul Profesoral aprobă sau nu anularea măsurii complementare de scădere a notei la purtare
care însoțește una dintre sancțiunile școlare care au fost aplicate elevului respectiv în decursul anului
școlar.
Art. 59.
(1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul
orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/ modul,
nota la purtare se scade cu câte un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior nu pot fi admiși în unitățile
de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.
Art. 60.
(1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea, deteriorarea sau distrugerea bunurilor unității de
învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate
cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să
suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii
clase/claselor.
(3) În cazul deteriorării sau distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. În caz
contrar, părinții elevilor/elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.
(4) Pentru faptele săvârșite elevii pot fi sancționați în conformitate cu dispozițiile art.28 din Statutul
Elevului și a prezentului Regulament Intern.
Art. 61.
(1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la articolul 16, alin. (4) din Statutul Elevului, cu excepția
exmatriculării din toate unitățile de învățământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susținător
legal/elevul major, în scris, Consiliului de Administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile
calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi
contestată, în scris, la Ministerul Educației Naționale, în termen de 5 zile calendaristice de la
comunicarea sancțiunii.
(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de
soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ
competentă.
(3) Contestația prevăzută la alin.(2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

5. Programul de formare „Disciplină Plus”
Art. 62.
Programul de formare „Disciplină Plus” reprezintă un mod specific în care Liceul Teologic Baptist
„Emanuel"Cluj-Napoca își promoveză viziunea educației creștine și valorile școlii în vederea
cultivării și consolidării în viața elevilor a unei atitudini și a unui comportament moral-civic care să
promoveze adevărul, integritatea, munca, excelența, respectul și iubirea aproapelui.
Art. 63.
Programul de formare „Disciplină Plus” îşi propune să conștientizeze în rândul cadrelor didactice
și al elevilor următoarele:
a. să declare și să comunice public valorile pe care Liceul Teologic Baptist „Emanuel" intenţionează
să le transmită în cadrul activităților instructiv-educative;
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b. să recunoască și să recompenseze în mod public acţiunile pozitive ale elevilor şi comportamentul
moral-civic exemplar;
c. să dezaprobe şi să descurajeze manifestările atitudinile și comportamentele inadecvate și imorale;
d. să încurajeze elevii cu privire la valorile morale, civice și democratice și să prevină apariţia actelor
de violență și indisciplină;
e. să instaureze în şcoală un climat favorabil muncii, învăţării şi colaborării într-o atmosferă de respect
reciproc;
f. să consilieze şi să ajute elevii cu probleme de disciplină în vederea recuperării şi reintergrării lor în
colectivul clasei.
Art. 64.
Programul de formare „Disciplină Plus” îşi propune să promoveze următoarele obiective:
a. creşterea responsabilităţii elevilor în procesul formării propriului caracter;
b. creşterea responsabilităţii profesorilor în procesul formării elevilor ca oameni autentici;
c. cuantificarea în sens pozitiv şi negativ a comportamentelor, atitudinilor şi valorilor morale;
d. conştientizarea elevilor asupra consecinţelor acţiunilor şi atitudinilor lor, pozitive şi negative;
e. evaluarea schimbărilor de comportament ale elevilor în vederea îmbunătăţirii acestuia.
Art. 65.
Metodologia de punere în aplicare a Programului de formare „Disciplină Plus“:
(1) Programul de formare „Disciplină Plus” își propune să particularizeze în funcție de viziunea și
valorile școlii, modul în care este gestionată problema formării și asumării valorilor morale și civice
ale elevilor. Programul utilizează un sistem de tichete pozitive sau negative care cuantifică în sens
pozitiv sau negativ acţiunile, comportamentul, atitudinile şi valorile morale și civice ale elevilor.
(2) Tichetele negative se acordă de către profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte,
comisia de disciplină, cadre didactice și director, ca o formă de cuantificare a gravității atitudinilor și
comportamentelor inadecvate pentru mediul școlar.
(3) Observațiile scrise în foaia de observaţii din catalogul școlar, reprezintă dovada materială scrisă a
acțiunii cadrului didactic de sancțiune morală, o propunere de sancțiune școlară disciplinară și în
același timp un feed-back educativ și profesional pe care cadrul didactic îl exprimă public cu privire
la elementele specifice pe care le-a observat în atitudinea și comportamentul moral-civic al unui elev
în cadrul activităților instructiv-educative.
(4) Rolul observațiilor scrise este de a cuantifica observațiile cadrelor didactice și de a acorda public
o semnificație morală și civică atitudinilor și comportamentelor elevilor manifestate în cadrul
activităților instructiv-educative.
(5) Tichetele pozitive reprezintă cuantificarea cât mai obiectivă a elementelor pozitive observate și
apreciate public de către cadrul didactic în acţiunile, rezultatele, comportamentul, atitudinile şi valorile
elevilor.
(6) Tichetele negative reprezintă cuantificarea cât mai obiectivă a elementelor negative observate și
dezaprobate public de către cadrul didactic în acţiunile, rezultatele, comportamentul, atitudinile şi
valorile elevilor.
(7) Tichetele negative se acordă de către director, profesorul pentru învățământul primar, profesorul
diriginte, cadrul didactic coordonator al activităţii instructiv-educative în care a avut loc atitudinea sau
comportamentul care a fost dezaprobat și sancționat moral de cadrele didactice, comisia de disciplină
sau director, iar observațiile scrise în foaia de observații reprezintă mărturia materială a unor atitudini,
fapte și comportamente inadecvate ale elevilor respectivi.
(8) În baza observațiilor scrise din foaia de observații, profesorul pentru învățământul primar sau/și
profesorul diriginte au posibilitatea să aplice sancțiuni disciplinare de tipul observației verbale sau a
avertismentului în fața clasei, sancțiuni care nu sunt asociate cu măsuri complementare de scăderea
notei la purtare, dar care indică în mod public care sunt atitudinile, comportamentele și valorile morale
promovate de către școală.
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(9) În baza observațiilor scrise în foaia de observații, profesorul pentru învățământul primar sau/și
profesorul diriginte au posibilitatea să monitorizeze atitudinea și comportamentul școlar, moral și civic
și să inițieze analiza cazurilor specifice de comportament inadecvat în cadrul Consiliului Clasei care
poate propune, și în cadrul ședinței Consiliului Profesoral care poate să aprobe, aplicarea de sancțiuni
disciplinare însoțite de scăderea notei la purtare ca măsură complementară pentru a sancționa
comportamentul școlar care încalcă legislația din domeniul educației și a regulamentelor școlare.
(10) Tichetele pozitive se acordă de către director, profesorul pentru învățământul primar, profesorul
diriginte și cadrul didactic coordonator al activităţii instructiv-educative în care a avut loc atitudinea
sau comportamentul care a fost apreciat de cadrele didactice cu semnificație morală și civică; în cazul
tichetelor pozitive este admisă și comunicarea directă pe care directorul școlii, profesorul pentru
învățământul primar, profesorul diriginte sau un cadru didactic o realizează direct în cadrul ședinței de
Consilului Clasei sau a Consiliului Profesoral, în care se analizează și se apreciază calitatea atitudinii
și comportamentului școlar al elevilor în vederea recunoașterii și recompensării lor.
Art. 66.
(1) Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, împreună cu reprezentanții părinților,
absolvenților și cu reprezentanții comunității creștine evanghelice, promovează inițiativele prin care
să fie recunoscute public și răsplătite activităţile de performanţă școlară și excelență ale elevilor la
nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii din partea agenţilor economici, a
fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
(2) Programul de formare „Disciplină Plus” este prezentat integral la capitolul Anexe a
Regulamentului Intern.
Capitolul IV .Drepturile și obligațiile instituției de învățământ și ale angajaților L.T.B.E.
1. Drepturile şi obligaţiile instituției de învățământ în calitate de angajator
Art. 67.
Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, angajatorul are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performantă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării
acestora.
Art. 68.
Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) şi art. 10-110 (Titlul II – Contractul individual de muncă) din
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 alin.
(2), art. 18 alin. (6), art. 42, art. 50 din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de
Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil
şi din contractele individuale de muncă;
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d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor
sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii.
Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
j) să respecte condiţiile şi termenele legale prevăzute în legătură cu încheierea, modificarea,
executarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
k) să execute obligaţiile ce izvorăsc din hotărârile Comisiei paritare;
l) sa aducă la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile,
prin afişare la loc vizibil la sediul său;
m) să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea
riscurilor profesionale, sa informeze şi sa instruiască salariaţii cu privire la normele de sănătate şi
securitate a muncii;
n) să asigure fondurile necesare efectuării controlului medical anual al salariaţilor.
2. Drepturile şi obligaţiile angajaților Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Art. 69.
(1) Potrivit prevederilor art. 39 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu
modificările si completările ulterioare, art. 33-41 (cap. IV - Salarizarea si alte drepturi salariale) şi
art.15-32 (cap. III - Timpul de muncă şi timpul de odihnă), art.50, art. 61 alin. (3), art. 70, 81, 86 alin
(2), art. 86-96 (cap. VII - Formarea profesională) din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de
Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019, salariatul are următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate in muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă si individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) dreptul la asistenţă, la solicitarea scrisă a salariatului, la încheierea/modificarea contractului
individual de muncă, din partea organizaţiei sindicale din care face parte acesta, afiliată la una dintre
federaţiile semnatare ale prezentului contract;
o) dreptul la greva. Este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea dreptului la grevă şi a
drepturilor sindicale;
p) dreptul de a refuza de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la
drepturile salariale. Refuzul salariatului nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea
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unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv. În mod excepţional, modificarea
unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
q) dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un
loc de muncă, in perioada preavizului, fără ca această absenţă să afecteze salariul şi celelalte drepturi
care i se cuvin;
r) dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea / instituţia despre această situaţie, fără a fi obligaţi
să-şi motiveze demisia. În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are
dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă. Salariatul are dreptul de a demisiona fără
preaviz dacă unitatea/instituţia nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de
muncă şi contractul colectiv de muncă;
s) dreptul de a beneficia gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medical şi psihologic din unitatea
şcolară;
t) alte drepturi recunoscute prin lege.
(2) Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt
stabilite prin lege si prin Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ
Preuniversitar nr. 435/17.04.2019.
(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se
urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este
lovită de nulitate.
Art. 70.
Conform prevederilor art. 39 alin (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, art. 13 alin. (2) şi art. 42 din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de
Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019, salariatului îi revin următoarele
obligaţii:
a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern şi în regulamentul de organizare
şi funcţionare al unităţilor de învăţământ, în Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de
Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) obligaţiile izvorâte din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar;
h) să execute obligaţiile ce izvorăsc din hotărârile Comisiei paritare;
i) să cunoască şi să respecte, în procesul muncii, normele privind sănătatea şi securitatea în muncă;
j) să se supună controlului medical anual şi să prezinte certificatul medical care atestă faptul că este
apt pentru a desfăşura munca în domeniul învăţământului preuniversitar;
k) alte obligaţii prevăzute de lege.
Capitolul V. Standarde de calitate privind sănătatea și securitatea în muncă în cadrul L.T.B.E.
Art. 71.
(1) În cadrul responsabilităţilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42-57 din Contractul colectiv de muncă unic
la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019 şi ale art. 173-191 ale
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul
are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor,
prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi asigurarea cadrului
organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
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(2) Unităţile de învăţământ vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea
şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi
instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele
privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul
muncii.
(4) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de
sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.
(5) In contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, personalul trebuie să respecte anumite masuri
pentru prevenirea si combaterea virusului, cum ar fi:
-să se spele și să se dezinfecteze pe mâini:
➢ imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
➢ înainte de pauza/ pauzele de masă;
➢ înainte și după utilizarea toaletei;
➢ după tuse sau strănut;
➢ ori de câte ori este necesar.
-obligatoriu, purtarea măștii de protecție, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării
prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior). Schimbul măștii de
protecție între persoane este interzis!
-păstrarea distanței fizice.
Art. 72.
(1) Însușirea cunoștinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă, activitate
realizată prin instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care cuprinde trei faze: instruirea
introductiv-generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică.
(2) Instruirea introductiv-generală se efectuează de către persoana desemnată cu atribuţii şi
responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a următorilor:
- noilor încadraţi în muncă (inclusiv studenţii, în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi
ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă);
- salariaţilor detaşaţi de la o unitate la alta;
- salariaţilor delegaţi de la o unitate la alta;
- salariaţilor puşi la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
(3) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul locului de muncă, după instruirea
introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum
şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie specifice locului de muncă unde a fost repartizat
salariatul respectiv.
(4) Instruirea periodică se face întregului personal, de către conducătorul locului de muncă şi are drept
scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoștinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Aceasta
se efectuează periodic la intervale stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie şi suplimentar
instruirii programate, în următoarele situaţii:
a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul său de muncă;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi
specifice locului de muncă sau ale instrucţiunilor proprii de securitate a muncii;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale.
Art. 73.
(1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala lui, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor
cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerea unităţilor de
învăţământ va prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor
de protecţie şi va solicita ordonatorului principal de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.
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(2) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage răspunderea
disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea
obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după
caz, în condiţiile legii.
Art. 74.
(1) La nivelul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, se vor prevedea măsuri concrete
în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 319/2006. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de
instructaj, este salarizat corespunzător.
(2) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator periodic,
prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cureprezentanţii organizaţiilor
sindicale.
(3) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii,
pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care
intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
(4) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă se aduce la cunoştinţa
salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin afişare la sediul
instituţiei.
(5) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli
profesionale.
Art. 75.
(1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă,
angajatorul stabileşte standarde minime privitoare la:
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
-asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi
de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care se desfăşoară
procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
- dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator, videoproiector,
aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante și ecologice etc.;
-asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a
procesului instructiv-educativ;
-amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine, vestiare,
grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
-diminuarea treptată, până la eliminarea emisiilor poluante.
(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către angajator şi reprezentanţii
organizaţiile sindicale, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 76.
(1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă şi la începutul fiecărui an şcolar examinarea
medicală obligatorie a salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea
activităţii. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul asigurând prin buget
fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
(2) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării
conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
(3) Angajatorul este obligat să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale
profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel
în costurile aferente acestor servicii.
(4) Personalul din Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, învăţământ beneficiază în mod
gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi
unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat, între Ministerul Educaţiei si Cercetării şi Ministerul
Sănătăţii. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în
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policlinicile şi unităţile spitaliceşti menţionate în protocol. Personalul din învăţământ beneficiază de
completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare
fiind asigurate, în condiţiile legii, de către angajator.
(5) Personalul din Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, beneficiază gratuit de
vaccinare împotriva bolilor infecto-contagioase, în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi
suportată, în condiţiile legii, din bugetul angajatorului.
Art. 77.
În vederea asigurării sumelor necesare efectuării examinărilor medicale periodice, în proiectul de buget
al unităţilor de învăţământ, la finanţarea complementară, se vor prevedea sumele pentru aceste
examinări, în conformitate şi cu dispoziţiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 78.
Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, prin
încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicina muncii, în condiţiile legii, în termen de
60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora.
Art. 79.
(1) Angajatorul va încadra sau menţine în funcţie/pe post persoanele cu handicap fizic sauneuromotor,
în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
(2) Angajatorul asigură, cu prioritate, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri
de muncă, pe posturi vacante şi, după caz, reconversia profesională a acestora, în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente
de muncă se suportă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 80.
Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de
domiciliu sau reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către
autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al angajatorului.
Art. 81.
Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 anide
activitate în învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare.
Capitolul VI. Standardele de calitate privind disciplina muncii
Art. 82.
În vederea asigurării unei discipline adecvate muncii şi a unui climat optim de desfăşurare aactivităţii,
salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să semneze condica de prezenţă;
b) să respecte regulile interne de acces şi de plecare din unitate;
c) să respecte programul de lucru stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca;
d) în timpul programului de lucru să nu părăsească locul său de muncă, decât dacă acest lucru este
permis de sarcinile care-i sunt atribuite şi/sau de dispoziţia conducătorului direct al locului de muncă,
cu excepţia situaţiilor de pericol iminent;
e) să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa
postului sau care i-au fost încredinţate de conducătorul său direct conform legii;

24

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA
REGULAMENT INTERN, Nr. 333/ 13.10.2020

f)personalul didactic are obligaţia să se prezinte la punctul de lucru cu minim 10 minute înainte de
începerea efectivă a activităţii didactice desfăşurate cu elevii, pentru a avea timpul necesar pregătirii
pentru activitatea specifică;
g) să folosească un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii săi de muncă, cu subalternii şi cu
personalul de conducere al unităţii; orice dispută de natura personală pe teritoriul unităţii şi in timpul
programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară;
h) să aplice normele legale de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
să anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol locul său de muncă sau orice situaţie de
pericol iminent;
i)să participe la instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică de protecţie a muncii şi
P.S.I.;
j) să nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absență nemotivată constituie abatere
disciplinară, cu toate consecințele care decurg din prezentul Regulament intern; acumularea unui
număr de 3 (trei) zile de absențe nemotivate consecutive sau la împlinirea unui număr de 10 (zece) zile
de absențe nemotivate într-un interval de 2 (două) luni, atrage desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă;
k) să anunţe, în maximum 48 de ore, situaţia de boală şi obţinerea certificatului medical legal, în
situaţie contrară fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate în considerare; în cazuri temeinic
justificate legate de imposibilitatea salariatului de a anunţa situaţia dificilă din punct de vedere medical
în care se află aceasta regula nu se aplică;
l) să anunţe Compartimentul Secretariat despre orice modificare a datelor personale intervenită, pentru
o corectă preluare în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii şi de impozitare a
veniturilor, precum şi pentru o evidenţă corectă la nivelul angajatorului;
m) să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adapost a bunurilor unităţii, în
conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea şcolii;
n) să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unităţii, care vizează imbunătăţirea condiţiilor de
securitate şi sănătate în muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnice ale locului său de muncă.
Art. 83.
Salariaţilor unităţii le este interzis:
a) să consume băuturi alcoolice în timpul prezenţei în spaţiile şi pe teritoriul unităţii sau să se prezinte
la programul de lucru în stare de ebrietate;
b) să presteze munci contrare recomandărilor medicale;
c) să adreseze injurii sau jigniri celorlalţi salariaţi sau sefilor pe linie ierarhică; să adreseze injurii sau
jigniri elevilor şi/sau vizitatorilor unităţii, să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalti salariaţi, cu
conducerea unității sau cu copiii școlarizați în unitățile de învățământ, cu părinții acestora, precum și
cu orice alte persoane cu care intră în contact în incinta unităţii;
d) să comită acțiunicaracterizate de violente fizică;
e) să introducă materiale toxice sau inflamabile, cu excepţia materialelor de acest gen aprovizionate,
depozitate şi utilizate corespunzător de către unitate, în scopul acoperirii nevoilor curente ale acesteia,
după caz;
f) să introducă şi să consume substanţe stupefiante;
g) să introducă, să răspândească sau să afişeze manifeste de orice fel în incinta unităţilor de învăţământ;
h) să desfăşoare în incintă unităţii activităţi politice de orice fel;
i) să efectueze în incinta unităţiilor de învăţământ şi/sau la locul său de muncă/postul său de lucru, alte
lucrări sau să presteze alte activităţi decât cele care constituie obligaţii de serviciu; să folosească
mijloacele de comunicaţie (telefon, etc), cât şi cele de birotică în alte scopuri decât cele care privesc
operaţiile şi interesele unităţii, după caz;
j) să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs;
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k) să primească de la o instituţie, client sau terţă persoană fizica sau juridică cu care unitatea întreţine
relaţii contractuale şi cu care salariatul intră în contact datorită sarcinilor de serviciu, vreo
indemnizaţie, orice cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerată, de asemenea, încălcare a
interdicţiei;
l) să utilizeze orice element al patrimoniului unităţii în interes personal, fără acordul prealabilal
conducerii;
m) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare;
n) să reprezinte unitatea de învățământ în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, fără a avea
împuternicire scrisă prealabilă diun partea directorului școlii;
o) să folosească informaţiile de care au luat cunoștintă pentru obţinerea de avantaje personale;
p) să presteze activitate de pregătire particulară pentru elevii Liceului Teologic Baptist „Emanuel”
Cluj-Napoca, în incintele acestor unităţi de învăţământ.
Capitolul VII. Răspunderea disciplinară și juridică a personalului unității de învățământ
Art. 84.
Răspunderea disciplinară revine salariaţilor şi este reglementată prin dispoziţiile art. 247-252 ale Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare. În conformitate cu
prevederile art. 247 ale legii mai sus menţionate, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având
dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cate ori constată ca aceştia
au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă
într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
legale, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, contractul individual de muncă
sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 85.
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după criteriile şi procedura stabilite de legislaţia în
vigoare şi Regulamentul Intern urmatoarele fapte:
a) încetarea nejustificată a lucrului;
b) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unităţii, fără forme legale, înstrainarea acestora
sau utilizarea lor in scopuri personale;
c) întârzierea nejustificată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
d) desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice
sau juridice în timpul programului de lucru;
e) oferirea şi/sau solicitarea/primirea de foloase necuvenite, în legatură cu calitatea de salariat al
unităţii de învățământ;
f) traficul de influenţă;
g) abuzul de drept;
h) efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor lucrări care nu au legătură cu obligaţiile de
serviciu;
i) nerespectarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a termenelor de soluţionare a petiţiilor; Faptele
enumerate au caracter exemplificativ şi nu limitativ.
Art. 86.
(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaţilor în raport cu gravitatea faptelor săvârşite sunt:
A. Pentru personalul didactic şi personalul didactic de conducere:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment scris;
c) diminuarea salariului de baza cu până la 15% pe o perioada de 1- 6 luni;
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d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcţii didactice sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, îndrumare
şi control;
e) destituirea din funcţia de conducere;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
B. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.
c) reducerea salariului de baza pe o durată de 1- 3 luni cu 5 -10%.
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept in termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu
i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată
prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
(3) Amenzile disciplinare sunt interzise.
Art. 87.
Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare
săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 88.
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia observaţiei scrise/avertismentului scris,
nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi
locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate
probele în favoarea apărerii sale şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate
probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de
către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului în care este membru.
Art. 89.
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare,
dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare,
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au
fost încălcate de salariat;

27

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA
REGULAMENT INTERN, Nr. 333/ 13.10.2020

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3), nu a fost efectuată
cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii
şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii,
prin scrisoare recomandată, la domiciliul său reşedinţa comunicată de acesta.
5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat conform art.280 alin.8 din Legea nr.1/2011,
astfel:„Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen
de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul
școlar.” Hotărârea colegiului de disciplină a inspectoratului școlar este definitivă și poate fi atacată la
instanța de judecată competentă, respectiv la Tribunalul Cluj-Napoca - secția specializată în
soluționarea conflictelor de muncă, în 30 de zile de la comunicare.
Art. 90.
(1) Răspunderea patrimonială revine salariaţilor şi este reglementată prin dispoziţiile art. 253-259 ale
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Răspunderea contravenţională şi răspunderea penală revin angajatorului şi sunt reglementate prin
dispoziţiile art. 260-265 ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.

Capitolul VIII. Programul de desfășurare al activităților instructive-educative și administrative
1. Programul de desfășurare al activităților instructive-educative în cadrul L.T.B.E.
2.
Art.91.
(1) În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, structura anului școlar, respectiv
perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al
Ministrului Educaţiei și Cercetării.
(2) Suspendarea cursurilor se poate face la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după
consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale și ai părinților, cu aprobarea inspectorului școlar
general;
(3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare
până la sfârşitul semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia
directorului unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale.
Art.92.
În cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, se școlarizează, prin programe de
studii, elevi organizați în formațiuni de studii, forma de învățământ de zi, pentru următoarele niveluri
școlare:
a. nivel școlar primar;
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b. nivel școlar gimnazial;
c. nivel școlar liceal;
(1) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I - XII, vor începe la ora 8.00 și se vor
termina conform orarului școlar.
(2) La nivelul școlar primar, ora de curs este de 50 de minute, în ultimele cinci minute organizându-se
activități de tip recreativ. Pauza este de10minute după fiecare oră și de 20 de minute după cea de-a
treia oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă
30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative.
(3) Pentru clasele nivelului școlar gimnazial și liceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de
10 minute după fiecare oră; durata pauzei între a treia și a patra oră de curs, este de 20 minute (ora
10,50-11,10).
(4) La nivel școlar primar, gimnazial și liceal activitățile instructiv-educative se desfăşoară după
programul orarului şcolar aprobat de către Consiliul de Administraţie al școlii.
2. Programul activităților de predare-învățare-evaluare și administrative în cadrul L.T.B.E.
Art. 93.
(1) Durata timpului de muncă şi a timpului de odihnă este reglementata de prevederile art. 15-32 din
Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr.
435/17.04.2019.
(2) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin
săptămâna de lucru de 5 zile.
(3) Pentru personalul didactic, norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi
de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este stabilit conform
legii în vigoare şi în funcție de necesitățile instituției. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fişa
individuală a postului.
(5) În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariaţii au dreptul de a beneficia
de derogări de la programul de lucru stabilit.
(6) Liderii organizaţiilor sindicale din unităţile de învăţământ afiliate la federaţiile semnatare ale
Contractul colectiv demuncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr.
435/17.04.2019, sunt scutiţi, la solicitarea acestora, de unele servicii, precum: tutoriat, serviciul pe
şcoală, serviciul la cantină, recensământul populaţiei şcolare şi alte activităţi extraşcolare.
(7) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de
repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.
Art. 94.
La cerere, salariaţii angajaţi cu jumătate de normă/post vor fi încadraţi cu normă/post întreagă/întreg,
dacă apar norme sau fracţiuni de norme vacante de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite,
respectiv posturi ori fracţiuni de posturi de acelaşi fel şi dacă întrunesc condiţiile pentru ocuparea
acestora.
Art. 95.
(1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală
a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 de
ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care
includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă
de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
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(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de forţă majoră,
salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea angajatorului.
(4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic
se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.
(5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore anual. În cazul
prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului
afiliat uneia dintre federaţiile sindicale semnatare ale Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de
Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019, al cărui membru este salariatul.
Art. 96.
(1) Personalului didactic ce desfăşoară alte activităţi decâtcele care fac parte din norma de predareînvăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă i se aplică, în condiţiile legii, în mod
corespunzător, prevederile art. 34.
(2) Personalul de conducere, de îndrumare şi control beneficiază, în condiţiile legii, de prevederile art.
34 din prezentul regulament intern.
Art. 97.
(1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 minute,
care se include în programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte, în intervalul 12-12.20.
Art. 98.
(1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani,
respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca
aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă.
(2) Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârstă de până la 7ani au dreptul la reducerea
programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea
integrală în învăţământ/muncă.

Art. 99.
(1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în
limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală
de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei
normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al
angajatorului.
(3) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat
controalele medicale pentru care s-au învoit.
Art. 100.
(1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate
la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detaşate şi,
după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de persoana salariatei, respectiv nu vor face
obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul
unităţilor de învăţământ - decât cu acordul lor.
(2) La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să evalueze
riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al
salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.
(3) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin
Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 101.
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(1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12
oreconsecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă sâmbăta şi
duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică,
în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţilor de învăţământ, se vor stabili condiţiile în care zilele
de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii.
(4) Zile nelucrătoare sunt stabilite prin prevederile art. 28, alin.4 din din Contractul colectiv de
muncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019.
(5) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca
prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază,
corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
Art. 102.
(1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea
în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul
de administraţie al unităţii, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, în funcţie de interesul
învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar. La programarea concediilor
de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ.
(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.
(4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele
compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse în
salariul de bază pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai
sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă,
multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de
plecarea în concediul de odihnă.
(5) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar de 5 zile lucrătoare, potrivit legii, stabilite în comisia paritară.
Art. 103.
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte
situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură
(concediul paternal);
c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
d)decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor
persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare;
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2
i) zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii).
(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada
efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
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(3) Personalul didactic din învățământ are dreptul, pentru rezolvarea unor situații personale, la 5 zile
libere plătite/an școlar, pe bază de învoire colegială, având obligația de a-și asigura suplinirea cu
personal calificat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea
numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii.
(4) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre părinţi/reprezentanţi legali
ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din
care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de
vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte
sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.
(5) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător,
în condiţiile legii.
(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază
de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu
aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura în acest interval
activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora.
Art. 104.
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată
însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează
vechimea în învăţământ.
(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la
concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată
pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile
lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă.
(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul
părţilor.
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani,
cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar (în cazul
personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea postului
didactic/catedrei pe perioada respectivă.
(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul
didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a valorificat acest drept, poate
beneficia de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie
răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.
Art. 105.
(1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 43 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl are dreptul
la un concediu de cel puţin o lună din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, în
conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
De acest drept beneficiază şi mama, în situaţia în car tatăleste beneficiarul concediului pentru creşterea
copilului.
(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, celălalt
părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului.
Capitolul IX. Salarizarea personalului Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca
Art. 106.
(1) Salarizarea personalului didactic se face conform art.33-41 din Contractul colectiv de muncă unic
la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019 şi ale legilor în vigoare,
cu respectarea următoarelor principii:
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a) salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile şi
indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;
b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice, în care sunt incluse sporul
destabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani şi sporul de suprasolicitare
neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul de vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii,
indemnizaţia de conducere, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care
îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, profesori pentru învăţământul primar;
(2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea următoarelor principii:
a) salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă
sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;
b) salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care include
sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul pentru vechime în muncă,
compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere, gradaţia de merit şi sporul de stabilitate;
c) pe lângă salariul de bază, personalul didactic auxiliar beneficiază, după caz, de sporuri pentru
condiţii de muncă;
(3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii:
a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile
şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;
b) salariul de bază este diferenţiat pe funcţii, grade şi trepte profesionale, între limite, potrivit legii, în
funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse; acesta include sporul pentru vechime în muncă
şi compensaţiile tranzitorii;
c) pe lângă salariul de bază, personalul nedidactic beneficiază, după caz, de sporuri pentru condiţii de
muncă;
(4) Pentru personalul din învăţământul preuniversitar salarizat prin plata cu ora sau cumul, calculul
drepturilor salariale se face conform dispoziţiilor legale.
Art. 107.
(1) Personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste
10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază.
(2) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, primesc o indemnizaţie de 10% din
salariul de bază. Indemnizaţia se include în salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte
sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.
(3) Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare:
a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:
Tranşa de vechime Spor la salariul de bază
3-5 ani
5%
5-10 ani
10%
10-15 ani
15%
15-20 ani
20%
peste 20 ani
25%
Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăteşte
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea.
b) o zi liberă plătită, pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de
sărbătoare legală ori religioasă;
c) alte sporuri, acordate conform legii.
Art. 108.
(1) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar care are domiciliul sau reşedinţa în afara localităţii unde se află sediul unităţilor de invatamant;
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b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii;
c) în caz de deces al unui salariat, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului
asigurărilor sociale de stat.
(2) Neacordarea, cu vinovăţie, de către conducătorul unităţilor de învăţământ a drepturilor
reglementate de prezentul contract colectiv de muncă reprezintă abatere disciplinară.
(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă profesională/grad
profesional, prin examen, conform legii.
(4) Unitatea de învăţământ va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă
drepturile salariale cuvenite şi modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată.
(5) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile
lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive
răspund disciplinar potrivit legislaţiei în vigoare.
Capitolul X -Standarde privind respectarea demnității tuturor persoanelor din L.T.B.E.
Art. 109.
(1) Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, promovează viziunea creștină asupra lumii și
ființei umane și este angajat în toate activitățile instructive-educative și profesionale în respectarea
demnității ființei umane și aplică principiul egalității de tratament față de toate persoanele implicate
în viața instituției de învățământ.
(2) Reglementările legale nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii de a refuza
angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor profesionale și deontologice în
domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare.
(3) Unitatea va asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul,
sau a altor date cu caracter personal care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Art. 110.
(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de
maternitate contituie discriminare în sensul prezentului regulament.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor
gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.
Capitolul XI - Standarde privind soluționarea cererilor și petițiilor individuale ale angajaților
Art. 111.
(1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unităţii, în scris, cu privire la orice aspect care
rezultă din executarea contractului individual de muncă.
(2) Petiţiile salariaţilor se depun la secretariat, funcţionarul acesteia având obligaţia de a înregistra
documentul prezentat de salariat, fără a avea dreptul de a interveni asupra conţinutului documentului
sau de a refuza înregistrarea, şi de a-i comunica salariatului numărul şi data înregistrării.
(3) Petiţiile care nu sunt inregistrate în scris la secretariat sau care nu conţin în cadrul lor datele de
identificare ale petenţilor şi nu sunt semnate în original, nu sunt considerate valide şi nu se iau în
considerare, fiind clasate.
Art. 112.
(1) Unitatea de învățământ va comunica petentului răspunsul său, în scris, în termenul general prevăzut
de legislaţia în vigoare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării. Fapta
salariatului care se face vinovat de depăşirea termenului de răspuns dispus de conducerea unităţii este
considerată abatere disciplinară cu toate consecinţele care decurg din prezentul regulament şi legislaţia
aplicabilă.
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(2) Conducerea unităţii poate dispune declanşarea unei cercetări interne sau să solicite salariatului
lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a termenului de
răspuns.
Art. 113.
(1) Salariatul are dreptul de a se adresa instituţiilor abilitate ale statului, în scris, cu privire la aspect
care rezultă din executarea contractului individual de muncă sau la instituţiile indicate de unitate în
răspunsul său la petiţie şi înlăuntrul termenului stabilit de contestaţie, care nu poate depăşi 30 de zile
calendaristice.
(2) Unitatea nu este responsabilă de nerespectarea termenelor sau de necunoaşterea procedurilor legale
de către salariat, aceasta determinând pierderea termenelor de sesizare ale instituţiilor abilitate ale
statului indicate de unitate în răspunsul său.
Capitolul XII - Standardele și procedura de evaluare a activității personalului L.T.B.E.
Art. 114.
(1) Standardele și procedura de evaluare a activităţii profesionale desfăşurată pe parcursul unui an
şcolar de personalul didactic şi didactic auxiliar este conformă cu prevederile Metodologiei de evaluare
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.6143/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Procedura de evaluare a activităţii desfăşurată pe parcursul unui an şcolar de personalul nedidactic
este conformă cu prevederile Metodologieide evaluare a performanțelor profesionale individuale
anuale a personalului contractual,aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.3860/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Criteriile de evaluare ale personalului din unităţile de învăţământ, conţinute în Fișa de
autoevaluare/evaluare anuală, sunt stabilite în baza metodologiilor precizate la alin, (1) si (2).
Capitolul XIII -Standarde privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul L.T.B.E.
Art. 115.
Informații generale despre datele cu caracter personal
Sunt considerate date cu caracter personal:
- numele si prenumele
- adresa de domiciliu / reședință
- codul numeric personal
- data nașterii
- seria și nr actului de identitate
- fotografia persoanei
- semnătura olografă
- adresa de e-mail
- profilul on-line
Art. 116.
Categorii de persoane
Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca prelucrează datele cu caracter personal
următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea a III-a:
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele
sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic
în relaţii contractuale cu Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei
acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEC
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(asigurarea manualelor şcolare, Programul „Corn şi lapte", Programul „Euro200", asigurarea
transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care
intră în sediul, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Liceul
Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Art. 117.
Scopul colectarii şi prelucrării
Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679/ 2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice
prevazute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:
a) Pentru persoanele prevazute la secţiunea I. litera a: Prestari de servicii ale Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi
cultură. De asemenea, informaţiile colectate de către Liceul Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca prin intermediul unităţilor subordonate sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice
necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.
c) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în
spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi
securitate.
d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a Liceul
Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
Art. 118.
Motivaţia colectării şi prelucrării
a) Scopul major pentru care Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, colectează date cu
caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi
corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul
obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii
(informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul
monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea
II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Liceul
Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele
privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa
rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, Liceul Teologic
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus
în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul
angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de
exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, părinţii
sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice
(selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale)
utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care persoanele fizice şi-au dat
acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa
solicite excluderea din baza de date a Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, județul
Cluj acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce
la imposibilitatea ca Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca să transmită informaţii despre
serviciilesale.
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b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele
în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul
de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a
programelor de protecţiesocială.
c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi
prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar
contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce
la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca
şi respectivele persoane.
Art. 119.
Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai
persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucreaza datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească,
poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
Art. 120.
Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice, Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, confirmă dacă
prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca
se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016.
Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de
interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa
justiției. Totodată, au dreptul să se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite
stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, cand prelucrarea de catre Liceul Teologic
Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Liceul Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca, prin intermediul e-mailului sau direct la sediul Liceul Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
Art. 121.
Prelucrarea datelor speciale
Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, va prelucra următoarele date speciale, în
următoarele condiții:
a. Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un post
de profesor de religie/ profesorilor de religie din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din
județul Cluj.
Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de secretariat.
Transferul acestor date personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță cu prevederile
legale, către Ministerul Educației și Cercetării.
b.Date privind sănătatea angajaților Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca.
aa. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar
capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de departamentul pentru
resurse umane.
bb. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în
condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate.
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Angajații Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, nu au obligația dezvăluirii secretului
diagnosticului medical către angajator.
c. Date privind apartenența la sindicate
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, Liceul Teologic Baptist „Emanuel” ClujNapoca, poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului
către sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate
și responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal.
d. Date personale care nu se solicită
Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,
confesiunea religioasă - cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, apartenența sindicală
- cu excepția prevăzută mai sus - prelucrarea de date biometrice și genetice, date privind sănătatea –cu
excepțiile prevăzute mai sus - viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Art. 122.
Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu
Angajații Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, vor utiliza în cadrul sarcinilor de
serviciu adrese de e-mail de serviciu, nu personale, iar la încheierea contractului de muncă au obligația
de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către
noul titular al postului.
Art. 123.
Încălcarea securității datelor cu caracter personal
(1) Angajații Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, care observă o încălcare a securității
datelor cu caracterpersonal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul
prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată.
(2) Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația la ISJ și va notifica
Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679/
2016. De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.
Art. 124.
Aspecte finale
Angajații Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, vor afișa public date cu caracter
personal doar dacă există acordul persoanei / persoanelor în cauză. În situația în care acordul este
negative, se poate recurge la anonimizare.
Art. 125.
Responsabilul desemnat pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal este
.................................... - contact: ..............................................
Art. 126.
Învatarea online
(1) În cazul aplicării de către Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, a scenariului galben
și roșu, se va asigura de către unitatea de învățământ resursele necesare continuării învățării în
mediul online. Prezența online la cursuri a elevilor și profesorilor va fi monitorizată de unitatea de
învățământ.
(2) Cadrele didactice au obligația profesională să desfășoare activități de predare-învățare și evaluare
conform activității profesionale fundamentale stabilite prin fișei postului, să realizeze lecții online în
conformitate cu documentele curriculare aflate în vigoare și să faciliteze continuarea învățării elevilor
sub forma învățământului în sistem online, cu respectarea strictă a orarului școlar aprobat de Consiliul
de Administrație al L.T.B.E.
(3) Datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail, profilul online, IP-ul, etc) folosite
pentru învățarea în mediul online prin utilizarea aplicației/aplicațiilor alese de Liceul Teologic Baptist
„Emanuel” Cluj-Napoca, nu vor fi utilizate decat în scopul pentru care au fost colectate.
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(4) Este strict interzisă realizarea de către elevi, a capturilor de ecran, pozelor sau video-urilor, fără
acordul tuturor părților participante.
(5) Se interzice publicarea capturilor de ecran, poze sau video-urilor în mediul online, fără acrodul
părților participante.
Capitolul XIV -Dispoziții finale
Art. 127.
(1) Prezentul Regulament Intern a fost dezbătut și avizat în ședința Consiliului Profesoral din data
de 07.010.2020 și a fost dezbătut și aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al Liceul
Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, emisă la data de 13.10.2020 şi intra în vigoare din data
de 13.10.2020.
(2) Salariaţii vor fi informați cu privire la conţinutul prezentului regulament, sub semnătură.
Prezentul regulament îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
(3) Regulamentul intern poate fi modificat şi completat în cazul în care conţine dispoziţii contrare
normelor legale în vigoare sau dacă necesităţile interne ale unităţii o cer. Orice modificare ce intervine
în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la alin. (2).
(4) Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu proceduri, dispoziţii, regulamente
ulterioare, după caz, care vor face parte integranta din acesta.
(5) Prezentul regulament se pune la dispoziţia permanentă a personalului din unităţile de învăţământ.
Directorul unităţii de învăţământ are obligaţia afişării la loc vizibil a unui exemplar din prezentul
regulament.
Art. 128.
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în
măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor
judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a
modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Anexe
Anexa nr. 1 - Programul de formare „Disciplină Plus”, nivelul școlar primar
Anexa nr. 2 - Programul de formare „Disciplină Plus”, nivelul școlar gimnazial și liceal
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