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CAPITOLULI PREZENTARE
Art. 1 Casa Corpului Didactic Prahova este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, care funcţioneazăînjudeţul Prahova, înbazaprevederilor art. 99 alin. (1) din
LegeaEducaţieiNaţionale nr.1/2011.
Art. 2 Casa Corpului Didactic Prahova esteinstituţie cu personalitatejuridică, cu sediulîn Ploiesti, str.
Democratiei nr. 35, cu patrimoniu, siglăşisigiliu, subordonată din punct de vedere al realizăriiformării
continue DirecţieiGeneraleManagementulResurselorUmane, din cadrulMinisteruluiEducaţiei, Cercetării
,TineretuluişiSportului.
Art. 3 Pe plan local, activitateaCaseiCorpului Didactic Prahova estecontrolatăşicoordonată de
InspectoratulŞcolarJudeţean, conform prevederilor art. 95, alin. 1 (h) din Legeaeducaţieinaţionale nr.
1/2011.
Art. 4 FuncţiileCaseiCorpului Didactic Prahova sunt:
a)
organizator de programe de formarecontinuăpentrupersonalul didactic şi didactic auxiliar din
învăţământulpreuniversitar;
b)
centru de resurse, inovaţieşiexpertizăînformareacontinuă a personalului
manageriloreducaţionali;

didactic şi

c)

centru de informare - documentareşiconsultanţăpentrupersonalul din învăţământulpreuniversitar;

d)

centru de iniţiereşi de organizare de activităţiştiinţifice, metodiceşiculturale;

e)

instituţieceasigurăeditareaşidifuzarea de carte şipublicaţii;

f)

instituţieceasigurăconsiliereînmanagementulproceselor de dezvoltarepersonalăşiorganizaţională;

g)

centrumetodologicpentrubibliotecariişidocumentariştii din învăţământulpreuniversitar;

a

h)
marketing educaţional: analizanevoilor de formare, definireaproduselorşiserviciiloroferite (oferta
de programe de formarecontinuă), promovareaşifurnizareaacestora;
i)
bancă de date pentruresurseleumane cu statut de formator înprincipaleledomenii (curriculum,
evaluare, management etc.), inspectorişcolariresponsabili cu formareacontinuă, consultanţişiexperţi;
j)
centru de organizareaactivităţilor de petrecere a timpului liber (excursiitematice, şcoli de vară,
festivităţijubiliarepentruinstituţii /personalităţi, reuniunitradiţionale de ziuaînvăţătorului, schimburi de
opinii).
k)
Conducerea C.C.D. Prahova esteasigurată de directorulinstituţieişiConsiliul de Administraţie,
conform Anexei 1 la OMECTS nr. 5554/2011
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CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE

Art. 5 Înelaborareaprezentuluiregulament s-au respectaturmătoarele principii:
organizareaşifuncţionarea

-

C.C.D.

Prahova

se

proiecteazăaplicândnormeleprevăzuteînRegulamentulelaboratsiaprobat de MECTS la condiţiile concrete;
- se valorifică date din teoriapedagogicăsipsihosocială a managementuluiinstituţional;
- obiectiveleşiorganizarea, se raportează la cererea de perfecţionare a cadrelor din judeţ, la
situaţiaîncentruluniversitar, la câstigulstiinţificşimetodic anterior;
- conceptulregulamentuluirespectăaplicareaanalizei de sistem ca metodă de bază, alături de
analizelecauzale, conducerea pe bază de obiectivesi de rezultate, pe normareaactivităţii, pe
cunoastereasiangajareastimulativă a resurselor.
Art.

6Regulamentul

de

OrdineInterioară,

stabileştedispoziţiireferitoare

la

organizareaşidisciplinamunciiîncadrulCaseiCorpului Didactic Prahova, înconformitate cu:
✓

LegeaEducaţieiNaţionale nr. 1/2011;

✓

Regulamentul de organizareşifuncţionare a CaseiCorpului Didactic – anexă 1 la

O.M.E.C.T.S.nr. 5554/2011;
✓

Legea 53/2003 - CodulMuncii;

✓

Legea 40/2011 pentrumodificareaşicompletareaLegii 53/2003;

✓

O.M.E.C.T.S. 5561/2011 privindaprobareaMetodologieiformării continue a personalului

didactic din învăţământulpreuniversitar;
✓Metodologia de acreditare a programelor de formarecontinuă a personalului din
învăţământulpreuniversitar.
Art. 7 DispoziţiileprezentuluiRegulament pot fi completateprindecizii interne de serviciu,
privindorganizareaşidisciplinamuncii, emise de directorulCaseiCorpului Didactic Prahova .
Art.8 SalariaţiiCaseiCorpului Didactic Prahova au
obligaţiasărespecteregulilegeneraleprivindorganizareamuncii, disciplinaşitoatecelelaltedispoziţii ale
prezentuluiregulament.
Art. 9 Regulamentul se aplicătuturorsalariaţilorangajaţi cu contract de muncă,
denumiţiîncontinuarepersonalulCaseiCorpului Didactic Prahova,
persoanelordetaşateîninteresulînvăţământuluisau care efectueazăstagii de practicăîncadrulCaseiCorpului
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Didactic Prahova, precum şicolaboratorilor C.C.D. Prahova (formatori, tutori, lectori, etc.) care
desfăşoarăactivităţiîncadrulCaseiCorpului Didactic Prahova înbazauneirelaţiicontractuale de orice tip.
Art. 10PrezentulRegulamentcuprindenormereferitoare la:
✓

Organizareaactivităţii;

✓

Domenii de competenţă ale Consiliului de Administraţie;

✓

Drepturileşiobligaţiilepersonalului;

✓

Norme de igienăşi de securitate a muncii;

✓

Disciplinamunciişirăspundereadisciplinară;

✓

Recompense.

CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORIC – FUNCŢIONALĂ A C.C.D.
Art.11 Structuraorganizatoricăşifunctională a C.C.D. Prahova
1.
•

•

Conducerea :

Consiliul de administraţie:
-

Daniela Mariana CAZACU – preşedinte

-

LilianaTenescu – inspector școla radjunct ISJ Prahova

-

Maria Magdalena GEORGESCU–inspector formaresidezvoltareprofesionala

-

Daniela IONESCU – prof. metodist CCD Prahova

-

Alexandru George SOARE – administrator financiar CCD Prahova

Director: prof. Daniela Mariana CAZACU

2.
•

Compartimentulresurse, informare, documentare, consultanţă:
Compartimentulprograme: 4 posturiprofesorimetodişti

Ionescu Daniela – profesor-metodist
StanciuMihail Alin- profesor-metodist
VACANTE-2 norme profesor metodist
•

CompartimentBibliotecă: 1 normă

Niculescu Oana Mihaela – bibliotecar
•

CompartimentInformatizare: 2norme

Ivan AdianaValy – analistprogamator
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vacant- 1 normăanalistprogramator
3. Compartimentulfinanciar– administrativ:
•

Compartimentulfinanciar
Alexandru George Soare- administrator financiar(contabil )-1 norma

•

Compartimentuladministrativ
Ion Georgeta-secretar-1 normă
SteoalfăMaricica- administrator patrimoniu-0,5 normă
VACANT- 1 normă muncitor

CAPITOLUL IV ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CASEI CORPULUI
DIDACTIC

Art. 12DIRECTOR
(1) AsigurăcunoaştereaşiaplicareaLegiieducatieinationaleşi a Statutuluipersonalului didactic, precum
şiaaltoracte normative emise de MinisterulEducaţiei, Cercetării, TineretuluisiSportuluireferitoare
la perfecţionareaşiformareacontinuă a personalului didactic şi didactic auxiliar;
(2) OrganizeazăşicoordoneazăactivitateaCaseiCorpului

Didactic,

înconformitate

cu

regulamentulelaborat de M.E.C.T.S. şiaprobatprin O.M. nr. 5554/2011;
(3) Asigură, la niveluljudeţului, cunoaştereaevoluţieiînvăţământuluipreuniversitar; participănemijlocit
la promovareaşiaplicareaReformeiînvăţământului;
(4) Face

parte

din

Consiliul

de

Administraţie

al

InspectoratuluiŞcolarJudeţean

Prahova

şirăspundesolicităriloracestuia pe liniaactivităţilor de formarecontinuă;
(5) Propuneanual, sprecunoaştereşiavizare, conducerii I.S.J. Statul de funcţii al C.C.D., urmând ca
acestasă

fie

înaintatşiaprobat

de

M.E.N.,

Raportulanual

de

activitateşiPlanul

managerialsisolicitaavizulconsiliului de administratie al inspectoratuluiscolarjudeteanpentruOferta de
programedeformarecontinuaa institutiei ;

(6) Îndeplineştefuncţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al CaseiCorpului Didactic
şiproiectează, organizeazăşicoordoneazăîntreagaactivitate a instituţiei;
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(7) Emitedeciziiprivindactivitateapersonalului

din

subordine

precum

şiinstrucţiuniprivindaplicareaactelor normative
(8) Reprezintă Casa CorpuluiDidacticînrelaţiilecualteinstituţiişiîncheieparteneriate, acorduri de
colaborare;
(9) Realizează, împreună cu grupe de lucrudesemnate, analize evaluative, prognoze de dezvoltare pe
termen lung, rapoarteperiodice, informări solicitate de InspectoratulŞcolar al Judeţului Prahova,
MinisterulEducaţiei, Cercetării , TineretuluişiSportului;
(10) Răspunde

de

rezolvarealegalăşi

la

timp

a

corespondenţei,

a

cererilor,

reclamaţiilorşisesizăriloradresateCaseiCorpului Didactic Prahova;
(11) Răspundetuturorsolicitărilor M.E.C.T.S prinparticiparea la instruiri, consfătuiri, cursuri de
formare, şedinţe de analizăperiodică;
(12)
(13) i

se

întruneşte

lunar

sauori

de

câteoriconsiderănecesardirectorulsau

o

treime

din

membriiconsiliului;
(1) DirectorulCaseiCorpului Didactic estepreşedinteleConsiliului de Administraţieşi are obligaţia de a
convoca, celpuţinsemestrial, o adunaregenerală la care participătoţiangajaţiiinstituţiei;
(2) Secretarul C.A estenumit de către director dintremembriiacesteia, el consemneazăîntr-un registru
special proceseleverbale ale şedinţelor.
(3) Hotărârile C.A. se iau cu majoritatesimplă de voturi din numărulmembrilorcomponenţi ai acestuia.
(4) Încazulîn care hotărârileConsiliului de Administraţiecontravinlegislaţieiînvigoare, directorul are
drept de veto, informândînacestsensinspectorulşcolar general.
Art. 14ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
(1) Elaboreazăstrategia de dezvoltareainstituţieişiplanul managerial;
(2) Fundamenteazăproiectul de buget, îlînainteazăspreaprobareinspectorului general;
(3) Elaborează

/

aplicăinstrumentele

de

evaluareşistabileştecalificativeleanualepentrupersonalulangajat;
(4) Aplicăreglementărileînvigoareprivindacordareastimulentelorsalariale (gradaţiile de merit, salariul
de merit), precum şi a sancţiunilor;
(5) Aprobăperioadeleconcediului de odihnă, pe bazasolicitărilorscrise, pentrupersonalulangajat al
instituţiei;
(6) Stabileştestrategia

de

realizareşigestionare

legislaţieiînvigoare.
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Art. 15. PROFESORI METODIŞTI
(1) Realizeazăanaliza

de

nevoiprivindformareacontinuă

a

personalului

didactic,

didactic

auxiliarşinedidactic din judeţ;
(2) Elaboreazăoferta de formarecontinuă a CaseiCorpului Didactic Prahova;
(3) Promoveazăoferta de formarecontinuă a Casei CorpuluiDidactic, de consiliereşisprijin a
activităţilor de formarecurentă;
(4) Mediatizeazăofertanaţională de formarecontinuă;
(5) Organizeazăprograme de formareşidezvoltareprofesionalăoferite de furnizori de formareacreditaţi;
(6) Identificăparteneripentrurealizareaşicofinanţareaprogramelornegociate;
(7) Proiecteazăşiorganizeazăactivităţi de formarecontinuă;
(8) Organizeazăcursuri

de

iniţierepentrudiferitelecategorii

de

personaldinînvăţământulpreuniversitardinjudeţîndomeniulcercetăriipedagogice;
(9) Oferaasistenţămetodicăşiconsultaţiipsihopedagogice la cerere;
(10) Oferăconsilieremetodologicăaactivităţilor de formarecurentă din şcoli;
(11) Redacteazăscrisorimetodice;
(12) Publicăarticole care susţinactivitatea de formarecontinuă;
(13) Realizeazăsintezepunctualepeteme de interes, solicitate de cadreledidactice, valorificândşifondul
de publicaţiipedagogice;
(14) Faciliteazăaccesulcadrelordidactice la informaţii;
(15) Organizeazăactivităţiîncentrul de resursepentrupromovareainovaţieipedagogice;
(16) Promoveazautilizarea

TIC

şi

a

software-uluieducaţionalînactivităţiledidacticeşi

de

formarecontinuă;
(17) Promoveazăprogramele

de

cooperareeuropeanăîneducaţie,

stimulândschimbul

de

ideişibunepractice.
Art. 16. ANALIST PROGRAMATOR
(1) Tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continuă;
(2) Software educaţional;
(3) Asigurarea comunicării electronice în ţară şi în străinătate (Internet);
(4) Coordonareaoperaţiilor implicate de redactarea, editarea, multiplicareaoricărorpublicaţii ale
CaseiCorpului Didactic;
(5) Organizarea de cursuri de iniţiereînutilizareacomputerului;
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(6) Realizareabazelor de date utile desfăşurăriioptimeaactivităţiiîn Casa Corpului Didactic;
(7) Realizarea de demonstraţii multimedia;
(8) Oferăinformaţiicuprivire la calendarulactivităţilor de formarecontinuă;
(9) Pune la dispoziţiacelorinteresaţioferta de programe a C.C.D.
Art. 17 BIBLIOTECAR
(1) Gestioneazăfondul de publicaţiişi de carte;
(2) Asigurăaccesulcadrelordidactice

la

fondul

de

carte

existent

învedereadezvoltăriiprofesionaleşisusţineriigradelordidactice;
(3) Permiteconsultareanumaiîn sala de lectură a C.C.D. Prahova acărţilorîntr-un singurexemplarşi a
colecţiilor rare;
(4) Completeazăfondul de carte cunoutăţieditoriale;
(5) Ţine la zidocumentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii;
(6) Asigurăactivitatea de catalogare - clasificare;
(7) Răspunde de securitateafondului de carte;
(8) Supravegheazămodul cum suntutilizatecărţileşiaplicăsancţiuniîncondiţiiledeteriorăriisaupierderii;
(9) Ţineevidenţacărţilorîmprumutate;
(10) Ţine evidenţa frecvenţei cititorilor înscrişi la bibliotecă si a numărului acestora;
(11) Coordonează activitatea metodică a bibliotecarilor şcolari si a responsabililor CDI
(12) Colaborează cu inspectorul de specialitate care are în subordine bibliotecile şcolare;
(13) Reprezintă instituţia în relaţiile cu alte biblioteci ale C.C.D si CDI;
(14) Realizează şi organizează cursuri de iniţiere a bibliotecarilor cu un stagiu mai mic de trei ani în
bibliotecă;
(15) Colaborează cu editurile;
(16) Organizează expoziţii de carte şi manuale şcolare;
(17) Orientează beneficiarii în activitatea de documentare;
(18) Redactează fişe bibliografice şi referinţe bibliografice pe teme;
(19) Informează publicul cu privire la noutăţile editoriale pe arii tematice;
(20) Facilitează accesul beneficiarilor la legislaţia şcolară în vigoare, la programe şi metodologii de
derulare a diverselor concursuri naţionale;
(21) Organizeazăactivităţi cultural-ştiinţificeşi de petrecere a timpului liber, specificeprofiluluibibliotecii
(22) Identifică componentele documentare pe care cadrele didactice trebuie să le găsească la CCD;
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(23) Utilizeazăinstrumenteletradiţionale/modern de căutare a informaţiei;
(24) Elaborează bibliografii aferente ofertei de programe a CCD;
(25) Creazăreţele de parteneri;
(26) Organizează acţiuni de promovare a informaţiei;
(27) Întocmeşte bibiografii specific/mape şi informări tematice;
(28) Elaborează material specific la solicitarea profesorilor metodişti;

Art. 18 ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
(1) Intocmestebugetele de veniturisicheltuielibugetaresiextrabugetare, la termenelesi in
conditiileprevazute de lege;
(2) Urmaresteincadrarea stricta in crediteleaprobate pe toatecoordonateleclasificatieibugetare;
(3) Organizeazacircuituldocumentelorcontabilesiinregistrarealor in mod cronologicsisistematic in
evidentacontabila;
(4) Organizeazasiexercitaviza de control financiarpreventiv in conformitate cu dispozitiile in vigoare;
(5) Raspunde de pastrareabunurilormobiliaresi de inventar ale institutiei, pe care le repartizeaza pe
subgestiuni, si tine evidentaacestora;
(6) Coordoneazarealizareaprocedurilor de achizitii;
(7) Intocmestesimonitorizeazacontracteleincheiate cu furnizorii, deconturisidevize.

Art. 19 SECRETAR
(1) Pastrareasigiliilor;
(2) Evidenta, selectionarea, pastrareasiarhivareadocumentelorspecificecaseicorpului didactic;
(3) Procurarea, completarea, eliberareasievidentaactelor de studii;
(4) Redactareacorespondentei;
(5) Intocmireasigestionareadocumentelor de evidenta a personalului;
(6) Intocmireasigestionareadocumentelor de angajare a personalului;
(7) Intocmireadosarelor de pensionare;
(8) Intocmireastatului de platapentrupersonalulincadrat;
(9) Oferireainformatiilorprivindproblemele de personal;
(10) Administrareabazei de date de evidenta a personalului;
(11) Comunicareainternasicomunicarea externa.
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Art. 20 ADMINISTRATOR PATRIMONIU
(1) Gestioneazăîntregulpatrimoniu al Casei CorpuluiDidactic, înconformitatecudocumentele de
evidenţăcontabilă;
(2) Asigurăaprovizionareainstituţiei

cu

materiale

de

menţinere

a

curăţeniei,

rechizitepentrubirourişialtematerialeşiprodusenecesaredesfăşurăriiînbunecondiţiuniaactivităţii
C.C.D.;
(3) Se

preocupă

de

dotareatuturorcompartimentelor

de

activitate

ale

C.C.D.

şiîntocmeştereferatepentrucumpărareacelornecesare, cu aprobareadirectorului C.C.D.;
(4) Efectueazăoperaţiuni cu banca, trezoreria, poşta, coletăria;
(5) Clasează, numeroteazăşipăstreazăîn ordine şisiguranţădocumenteleprimite;
(6) Rezolvă, cu aprobareaconducerii, toateproblemelecerevinsectoruluiadministrativ-gospodăresc;
(7) Coordoneazăşiîndrumămodulîn care personalul de întreţinereîşiîndeplineştesarcinile;
(8) Gestioneazăbunurilemobiliareşi de inventaraleinstituţiei;
(9) Inventariazăvalorilematerialealeinstituţiei;

Art.21 MUNCITOR
(1) Efectuarea lucrărilor de curățenie și întreținere a întregului spațiu al casei corpului didactic;
(2) Asigurarea condițiilor optime pentru derularea activităților organizate de casa corpului didactic.

CAPITOLUL V CURSANȚII
Art.21 Are calitatea de cursantoricecadru didactic, didactic auxiliarsaunedidactic, indiferent de
sex,

rasă,

naționalitate,

apartenențăpolitică,

religioasă,

care

esteînscrisprincererea

tip

(formulatăînprocedurile de gestionare a unui curs de formareșipublicată pe site-ul CCD Prahova
șiparticipă la activitățiledesfășurate de CCD Prahova;

Art.22Exercitareacalității de cursant, drepturileșiîndatoririle sunt stipulate încontractul de
formareprofesionalăîncheiat cu CCD Prahova (formulatăînprocedurile de gestionare a programelor de
formarepublicate pe site-ul CCD Prahova.
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CAPITOLUL VI PROGRAME DE FOR
MARE-FORMATORII
Art.23Pentrurealizareaprogramelorproiectate,

casa

corpului

didactic

colaborează

cu

specialiști/experți, atât din cadrulinstituțiilorfurnizoare de pregătireinițială (universități, colegii, licee),
câtși a celor de formarecontinuă-instituții/organizațiiacreditate de MinisterulEducațieiNaționale;
Art.24Extensiaprogramelorcaseicorpului didactic se poateasigurașiprinderulareaunorseturi de
programe de formare la distanțăsauprinacreditarea de locațiișiformatoriînaltejudețe.
Art.25 Casa Corpului Didactic Prahova funcționeazășiîncalitate de furnizor de programe de
formarecontinuăpentrupersonalul din învățământulpreuniversitar. Programele de formarecontinuăoferite
de casa corpului didactic înaceastăcalitate se vorsupuneacreditării de cătreMinisterulEducațieiNaționale.
Art.26 Casa Corpului Didactic Prahova îșipoaterealizaprogrameleși cu personal de specialitate din
alteunități, însistem de plată cu ora, încondițiilelegii.
Art.27FormatoriicorespundStandardelorprofesionale ale formatorilorși sunt acreditați MEN.
Art.28Formatoriivorrespectalegislațiaspecificăînvigoare,

prezentulRegulament

de

OrdineInterioară, Rof-CCD, precum șiprocedurile de derulare a programelorși de evaluare a cursanților,
aprobate la nivelulinstituției.

CAPITOLUL VII ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CASA CORPULUI
DIDACTIC PRAHOVA
Art. 29Duratatimpului de lucrupentru o normăîntreagăeste de 8 ore efectiv pe zişi 40 ore pe
săptămânăşiestevalabilăpentru

tot

personalulCaseiCorpului

Didactic

Prahova,

indiferentde

funcţiaocupată, cu excepţiaprofesorilormetodişti care, conform OM nr. 685/16.08.2011 au obligaţie de
predare 2-4 ore/săptămână ,incluseînnorma de profesormetodist.
Art.30
(1) Programulzilnic de lucruesteprevazut in Anexa 1-Graficul saptamanaldeactivitate al
profesorilormetositi, anexa la prezentulregulament;
(2) Programul de lucru include: program de audienţe (pentru director) – Luni:10-14 si
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Miercuri: 12-16, program de relaţii cu publicul (pentrurestulpersonalului CCD Prahova) –
înmedie 4 zile/săptămână, 3 ore/zi.
(3) Programul de audienţe/relaţii cu publiculesteaprobatanualde Consiliul de Administraţie, afişat
la loc vizibilşirespectat cu stricteţe, pentruaasigurafluxulacţional la nivelultuturorcompartimentelor CCD
Prahova.
(4) DupăaprobareaConsiliului de Administraţie al CCD Prahova, programul de lucruprevăzut la
alin.(1) esteobligatoriupentrupersonalul care îşidesfăşoarăactivitatea la sediul CCD Prahova, la
puncteleteritorialesau pe teren.
(5) Înfuncţie de specificulactivităţilor, profesoriimetodişti pot desfăşuraşiactivităţi de teren care
vor fi programatemai ales încursulzilei de vineri, cu aprobareadirectorului CCD Prahova. Încazulîn care
estenecesarădesfăşurareaunoractivităţi de terenîn weekend, perioadanecesarăacestorava fi estimată cu
celpuţin o saptămânăînainteşireţinută ca durată din bugetul de timp al zilei de vineri, numai cu
aprobareadirectorului CCD Prahova.
(6) Activitateaspecificafiecăruiangajat, se poatedesfăşuraşiînafaraorelor de program stabilite la
alin.(1), sub formă de ore suplimentare, înfuncţie de activităţile pe care instituţia le desfăşoară, darnumai
la cerereaşi cu aprobareadirectorului CCD Prahova; înacestcaz, orelesuplimentare se noteazăîncondicăşi
se aplicălegislaţiaînvigoarereferitoare la compensareaorelorsuplimentare.
(7) Conducerea CCD Prahova are dreptul, respectândlegislaţiaînvigoare, sămodificeprogramul de
lucruînfuncţie de necesităţileinstituţieisau de factoriobiectivi (condiţiimeteo-climatice, etc.), darnumai cu
apobareaConsiliului de Administraţie al CCD Prahova.
Art. 31
(1)

Evidenţaprezenţei

la

serviciu

se

ţine

pe

bazacondicii

de

prezenţă,

în

care

personalulvasemnazilnic, la începutulşisfârşitulprogramului de lucru.
(2) Încazulîn care angajatulîntârziesauabsentează de la locul de muncăşiacestlucru se
datoreazăunorsituaţiineprevăzutesau a unor motive independente de voinţaangajatului (boală, accident,
etc.) salariatul are obligatia de a-l informaînscris, în maxim douăzile, pe directorul CCD Prahova.
Art. 32
(1) Angajatii CCD Prahova pot fi învoiţisălipsească de la serviciu, îninteres personal.
(2)

Învoirile

se

vorconsemnaîntr-un

vacuprindemenţiuneacăangajatulpleacăîninteres
oracândîncepeînvoireaşidurataacesteia.
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(3) Directorul CCD PRAHOVA saupersoanadesemnată de acestavaţineevidenţaînvoirilorefectuate
lunar de fiecarepersoanăînparte.
(4) Învoirileconsemnate se compenseazăprinrecuperări.
Art.

33

CCD

Prahova

poateacorda,

potrivitlegii,

concediipentrustudiişifărăplată

la

cerereacelorinteresaţi.

Art. 34
(1) Programareaconcediilor de odihnă se face la sfârşitulfiecărui an pentruanulviitor. Propunerile
de programare a concediilor se fac de cătrefiecareangajatînparteşi se aprobă de directorul CCD Prahova,
dupaaprobareaGraficuluiprogramărilor CO de către C.A al C.C.D. Prahova ;
(2) Ordineaefectuăriiconcediilor de odihnăva fi stabilităeşalonatîn tot cursulanului, ţinându-se
seama de bunadesfăşurareaactivităţii, darşi de drepturileşiintereselepersonalului.
Art. 35Directorul CCD Prahova saupersoanadesemnata de acestavaţineevidenţaîntârzierilor,
învoirilor, a concediilor de boală, de studiişifărăplatăşiseparat, a concediilor de odihnă.
Art. 36Încadrareapersonaluluiîn C.C.D. se face pe bazaorganigrameiaprobate, corelată cu statul de
funcţii

de

personal

avizat

de

inspectorulşcolar

general

al

I.S.J.

şiaprobate

de

DirecţiaGeneralaManagementulResurselorUmaneşiReţeaŞcolară din cadrul M.E.C.T.S.
Art. 37Sarcinilepermanente de serviciu ale personaluluiîncadratîn C.C.D. sunt înconformitate cu
cele stipulate înfişapostuluipentrufiecare salariat.
Art.

38Sarcinileperiodicesauceletemporare

sunt

repartizate

de

inspectorulşcolar

general

(pentrudirectorul C.C.D.), de directorul C.C.D. (pentruceilalţisalariaţi ai C.C.D.), fiindinserate ca
sarcinispecificeînfişapostului.
Art. 39Sarcinileocazionale se repartizează de director salariaţilordisponibili, care au posibilităţi de
realizare a lor, prindecizii, dispoziţiisau note de serviciu.
Art. 40Acteleeliberate de C.C.D. sunt semnate de reprezentantulcompartimentuluiînsărcinat cu
elaborareadocumentului

(prof.

metodist,

financiarsau/şialtepersoane

administrator

din

C.C.D.,

abilitateprindispoziţiadirectorului, înfuncţie de specificitateadocumentelor respective) şi de director.
Art.

se

41Ştampilainstituţiei

aplicănumai

pe

semnăturadirectoruluisauînlocuitorulacestuiastabilitprindecizie a directorului de delegare de sarcini.
Art.

42Pentruînfăptuireasarcinilor

de

serviciu,

personalul

C.C.D.

învedereaasigurăriioperativităţiişirespectăriitermenelorstabilite, adoptându-se muncaînechipă.
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Art. 43Planul Managerial, Oferta de Programe de formare continua şiCalendaruljudeţean de
activităţimetodice, ştiinţificeşiculturale ale C.C.D., se aprobăanualînConsiliul de administraţie al
instituţiei,

sarcinilecomunicându-se

înfuncţie

de

specificullor,

salariaţilorinstituţieiînvedereainformăriişirealizăriiacestora,
diseminăriiprinmijloacespecificepentrupersonalul didactic şinedidacticinteresat, din judeţ.
Art. 44Fiecare salariat al instituţieiîncheie cu conducereaacesteia un contract individual de muncă,
ce are la bazăreglementărilelegaleînvigoare.

CAPITOLUL VIII DREPTURILE PERSONALULUI
Art.45Personalulangajat la C.C.D. beneficiază de toatedrepturileprevăzute de legislaţiamuncii
(Legea 53/2003 coroborată cu Legea nr. 40/2011), LegeaEducaţieiNaţionale nr. 1/2011.
Art.

de

46Pentruîndeplinireaobligaţiilor

serviciupersonalulbeneficiază

de

întreagabazămaterialăainstituţiei.
Art.

47Pentruactivităţilesuplimentare,

personalulinstituţieibeneficiază

de

drepturisalarialesuplimentaresaucompensareîntimp liber, înconformitate cu prevederilelegaleînvigoare.
Art. 48Sancţiuniledisciplinare ale personaluluiangajat se aplicădupăanalizacomisiei de cercetare a
faptelorsăvârşite.
Art. 49Personalul CCD Prahova are următoareledrepturi:
a. săi se asigurestabilitateînmuncă, raportul de serviciusau de muncă, neputândsăîncetezesausă fie
modificatdecâtîncazurileprevăzute de lege;
b. săbeneficieze de condiţiicorespunzătoare de muncă, de protecţiamuncii, de indemnizaţie de
asigurărisocialeîncazulpierderiitemporare a capacităţii de muncă, de pensieşi de altedrepturi de
asigurărisocialeprevăzute de lege;
c.

săprimeascăpentruactivitateadepusădrepturilesalarialestabilitepotrivitlegii,

înraport

cu

având

ca

pregătireaprofesională, activitateadepusăşiimportanţaacesteia;
d.

să

se

asociezeîncondiţiilelegii,

însindicatesauorganizaţiiprofesionale,

scopreprezentareaintereselorprofesionale, promovareapregătiriiprofesionale;
e. să-şiexerciteîncondiţiilelegii, dreptul la grevă;
f. săi se asigurerepaussăptămânalşiconcediu de odihnăanualplătit, încondiţiilelegii;
g. săbeneficieze de concediu de studiisaufărăplată, încondiţiilelegii;
h. săprimeascăsprijinpentruîmbunătăţireapregătiriiprofesionale;
i. săbeneficieze de egalitate de şanseşitratament conform legii;
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j. săsolicitemateriale de consumînscopulîndepliniriisarcinilor de serviciu, pe baa referatului de
necesitate, aprobat de directorulinstituțieiși a semnăturiipersonale, pe bonul de consum , la
primireaacestora;
k.

profesoriimetodiştişipersonalul

didactic

auxiliar/nedidactic

pot

fi

membri

ai

societăţilorştiinţifice de specialitate, pot publica lucrăriştiinţifice de specialitate, lucrărimetodice,
etc., înbuletineleeditate de C.C.D., sauînaltepublicaţiisimilare la nivel local, zonal, naţional.
l. Angajatii CCD Prahova au dreptulsăutilizeze:
1. logisticașiaparaturainstituțieipentrubunulmers al activităților, la sediul CCD Prahova șilocațiile de
formare ale CCD Parhova;
2. acasătelefonul de serviciupentru a comunica cu colegiișipartenerii;
3. laptop-ul de serviciu;
4. suporturileșimaterialelecurriculare

ale

CCD

Prahova

se

considerăproprietateaacestuia,

fiindinterziseînstrăinareasauutilizareaînaltescopuri, decâtcele care corespundobiectivelor CCD Prahova.
Angajajații
proiectedupăorele

care
de

lucreazăînproiecte

program;

cadrulproiectelorîntimpulorelor

pe

fonduristructuralevordesfășuraactivitatea

încazuriexcepționale
de

program

se

care

din

solicităorganizareaunoractivități

din

varecupratimpulefectuatacestoractivități

la

sfârșitulsăptămânii.
Se interziceutilizreaînscop personal aaltoraparate din dotarea CCD Prahova.

CAPITOLUL IX OBLIGAŢIILE PERSONALULUI
Art. 50Personalulîncadrat la C.C.D. are obligaţiasăcunoascăşisărespectelegileînvigoare, cu
precăderelegislaţiaşcolară.
Art. 51RespectareaRegulamentului de OrdineInterioarăesteobligatoriepentrufiecare salariat al
instituţiei.
Art.

52Fiecare

salariat

imparţialitateşiînconformitate

are
cu

obligaţiasă-şiîndeplinească
legeaîndatoririle

cu

profesionalism,

de

serviciu,

atribuţiileprevăzuteînfişapostuluişisarcinilerepartizate de directorul C.C.D. prindecizii, dispoziţiisau note
de serviciu, sărespecteprevederilecontractului individual de muncă.
Art. 53Fiecare salariat are obligaţiasă execute întocmaişi la timpobligaţiile de serviciuce le
revinşisăcunoască bine specificulinstituţieipentru a o promovacâtmaiconvingător.
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Art. 54Nerealizareasarcinilor de serviciu la
nivelulcalitativcerutşi/sauîntermenelestabiliteatragedupă sine solicitarea de note de relaţii de
cătredirectorulinstituţiei.
Art. 55Personalulvizat de nota de relaţii are obligaţia de a răspunde la aceastaînaceeaşiziîn care a
primitdocumentul.
Art.

56Fiecare

salariat

are

obligaţiasărespecteîntocmaiprevederilelegaleprivindcircuituldocumentelorîncadrulinstituţiei
Art. 57Fiecare salariat are obligaţiasărespecteprogramul de lucrustabilitsisăfolosească cu
eficientătimpul de muncă
Art. 58Salariaţiiinstituţiei sunt obligaţisăutilizeze, cu maximum de eficienţă, elementele de capital
fix respectiv, materialeleconsumabile din dotare.
Art. 59 Se interziceutilizareamijloacelor din dotareînaltescopuridecâtcele legate de
sarcinile de serviciu.
Art.60Salariaţiiinstituţiei sunt obligaţisămenţinăordineaşicurăţenia la locul de muncăavând
permanent o ţinutăvestimentarăşimoralădecentă.
Art.61Salariaţiiinstituţiei sunt obligaţisăpăstrezesecretul de serviciusiconfidentialitatea, înlegătură
cu faptele, informaţiilesaudocumentele de care iaucunoştintăînexercitareaatribuţiilor de serviciu.
Art.62Fiecare salariat are datoria de a păstraonoareaşiprestigiulinstituţiei , al învăţământuluiîn
general, prinîndeplinireaobligaţiilor de serviciuşicomportamentadecvatîninstituţieşiînafaraei.
Art.63Fiecare salariat are datoria de a contribui la creareaşipăstrareaunuiclimat normal de muncă,
iarprincomportamentulşiacţiunile sale să nu aducăprejudiciiîn plan material şi moral colegilorsăi de
muncă.
Art.64Personalulinstituţiei are obligaţia de a apărapatrimoniulinstituţiei , de a contribui la o
bunăpăstrareşiconservare a acestuia , pagubeleproduseinstituţieisuportându-se de ceivinovaţi ,
înconformitate cu legislaţiaînvigoare .
Art. 65Fiecare salariat are datoriasă-siperfectionezepregătireaprofesională, săparticipenemijlocit la
sedinteleprofesionalesaucursurile de specialitate
Art.66Fiecare

salariat

prevenireaincendiilorsau

are

a

datoriasărespectenormele
oricăroraltorsituaţii

care

de

protecţie

a

munciişi

de

arputeapuneînprimejdieclădirile,

viaţaşiintegritateacorporală a sasau a altorpersoane
Art.67Fiecare

salariat

are

obligaţiasăsemnalizezeneregulileconstatateînexercitareaserviciului,

săanunţeşefulierarhic superior şisăpropunămăsuri ameliorative sau de eradicare.
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Art.68Fiecare

salariat

are

obligația

de

de

a-șiîndeplinisarcinile

serviciu,

aplicândprocedurilespecificedepartamentului, elaborate șiaprobateîn C.A. al instituției;
Art.69 Seinterzicetuturorsalariațilordivulgarea, înstrainareașiutilizareaîm alt context decâtcel de
seviciu, informațiisauaspecteprivindprogramele de formare, cursurileșiactivitatea CCD;
când

Art.70Însituaţiiexcepţionale,

un

salariat

nu

se

poateprezenta

la

serviciu

din

cauzaunuimotivtemeinic, are obligaţia de aanunţa, celpuţinprinintermediultelefonului, directorulunităţii.
Încazcontrar, va fi considerat „absent nemotivat”,urmând a suportasancţiuniledisciplinare de
rigoarestabilite de Consiliul de Administraţie.
Art.71 Se interzicetuturorsalariaţilorinstituţieisădesfăşoareactivităţipolitice, de prozelitismreligios,
înspaţiişiperioade de timpcecontravinlegilorînvigoarestabilitepentruacestea.
Este

Art.72

cu

desăvârşireinterzisăintroducerea,

distribuireasauconsumul

de

băuturialcoolicesausubstantehalucinogeneîncadrulinstituţiei.
Art.73 Se interzicecompletfumatulîntoatespațiileînchise de la locul de muncă (birouri, săli de curs,
holuri, WC-uri).

CAPITOLUL X NORME DE IGIENA SI SECURITATEA MUNCII
Art.74Fiecare

salariat

are

obligaţiasăasigureaplicareamăsurilorreferitoare

la

securitateaşisănătateasaînmuncă, precum şi a celorlalţisalariaţi.
Art.75

Pentrudesfăşurareaactivităţiiîncondiţii

de

securitateşisănătate,

personalul

are

următoareleobligaţii:
a. săîşiînsuşeascăşisărespectenormeleşiinstrucţiunile de protecţiamunciişimăsurile de
aplicareaacestora;
b.

sădesfăşoareactivitateaînaşafelîncâtsă

nu

se

expună

la

pericol

de

accidentaresauîmbolnăvireprofesională, atâtpersoanapropriecâtşi a colegilor;
c. săaducă la cunoştinţăconducătorilororicedefecţiunetehnicăsaualtăsituaţie care constituie
un pericol de accidentaresauîmbolnăvireprofesională;
d. săutilizezecorectechipamenteletehnice din dotareainstituţiei;
e. să nu procedeze la deconectarea, schimbareasaumutareaarbitrară a dispozitivelor de
securitatesau a aechipamentelortehnice;
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Art.76Pentrudesfăşurareaactivităţiiîncondiţii

de

securitateşisănătate,

conducerea

are

cătretoţiangajaţii

a

următoareleobligaţii:
a.

săasigureşisăcontrolezecunoaştereaşiaplicarea

de

prevederilorlegaleîndomeniulprotecţieimuncii;
b. săasigurecercetareaşievidenţaaccidentelor de muncăşiaaccidenteloruşoaresuferite de
personal;
c. săasigurematerialeleigienico-sanitarespecificeactivităţiidesfăşurate;
Art.77 (1) Încaz de evenimentedeosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat
vainforma de urgenţădirectorulinstituţiei.
(2) Toateaccidentelesurveniteîntimpulserviciuluimai ales cele cu consecinţe grave, vor fi
imediataduse la cunoştinţădirectoruluiinstituţiei.
(3) Aceleaşi reguli vor fi respectateşiîncazulaccidentelorsurvenite pe traseuldomiciliu - loc
de muncăşi invers.
Art.78Pentru a asigurasecuritatea la locul de muncă, salariaţii CCD Prahova au
următoareleobligaţii:
a. salariaţiirăspundpentrurespectareanormelor de igienăşi de tehnicasecurităţiimuncii;
b. fumatulestepermisnumaiînlocurile special stabiliteşisemnalizatecorespunzător, fără a fi
afectatăbunadesfăşurareaactivităţiiunitatii;
c. se interzicepăstrarea, distribuireasauvânzarea de substanţesaumedicamente al cărorefect
pot produce dereglăricomportamentale, înincintaunitatii;
d.

se

interziceintroducerea,

distribuireasauînlesnireaintroduceriibăuturiloralcooliceînincintacompanieisauînmijloacele

auto

ale acesteia.

CAPITOLUL XI REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINĂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE
ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII
Art.79Încadrulrelațiilor de muncă din instituțiefuncționeazăprincipiulegalității de tratamentfață de
toțilucrătoriișiangajații. Relațiile de muncă se bazează pe principiulconsensualitățiiși al buneicredințe.
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Art.80 Esteinterzisăoricediscriminare direct sauindirectăfață de un salariat, bazată pe criterii de
sex, orientaresexuală, caracteristicigenetice, vârstă, apartenențănațională, rasă, culoare, etnie, religie,
opțiunepolitică,
originesocil,
handicap,
situațiesauresponsabilitatefamilială,
apartenețăoriactivitatesindicală;
Art.81Constituiediscriminare direct față de un salariat, acteleșifaptele de excludere, deosebire,
restricțiesaupreferință;
Art.82
Este
interzisăoriceformă
de
discriminaredupăcriteriul
de
sex
înceeacepriveșteaccesulfemeilorșibărbaților la toatenivelurile de indtruireși de formareprofesională, la
perfecționareși, în general, la educațiecontinuă
Art.83Instituția,
care
promoveazăactul
cultural
șieducativ
sub
oriceformă,
obligăsăcreezecondițiipentruaccesultiututropersoanelor, fărădisciminaredupăcriteriu de sex,
producțiileculturaleși educative;

se
la

Art.84Publicitatea care prejudiciază, dupăcriteriul de sex, respectulpentrudemnitateaumană,
aducândatingereimaginiișionoareiuneipersoaneînviațapublicășisauparticulară, esteinterzisă;
Art.85Instituțiapermiteaccesul la informațiile din sferelelor de activitate, înlimitelelegii,
solicitanților, femeisaubărbați, fărădiscriminare.
Art.86Angajații au dreptul ca încazulîn care se considerădiscriminațidupăcriteriul sex
săformulezesesizări,
reclamațiioriplângericătreangajatorsauîmpotrivalui,
dacăacestaeste
direct
implicatșisăsolicitesprijinulorganizațieisindicalesau
al
reprezentanțilorsalariaților
din
unitatepentrurezolvareasituației la locul de muncă

CAPITOLUL XII DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art.87Oriceacţiunesauinactiune, săvârsită cu vinovătie de cătrepersonalulinstituţiei, prin care au
fostîncălcateîndatoririle de serviciu, normele de conduităprofesionalăsicivicăprevăzute de lege,
regulamentul

de

ordineinterioară,

conducătorilorierarhici,

contractul

individual

constituieabateredisciplinarăsi

de
se

muncăsaudispozitiilelegale
sanctionează

prevederilorprezentuluiregulament.
Art.88Constituieabateredisciplinarăoricare din următoarelefapte:
a) întârziereasistematicăînefectuarealucrărilor;
b) neglijentarepetatăînrezolvarealucrărilor;
c) desfăsurareaaltoractivitătidecâtcelestabiliteprinfisapostuluiîntimpulorelor de program;
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d) refuzulnejustificat de a îndeplinisarcinilesiatributiile de serviciu;
e) lipsanemotivată de la serviciusauîntârzierearepetată de la serviciu;
f) părăsireasediuluiinstituţiei, întimpulorelor de program fărăaprobareadirectoruluiinstituţieisau,
înabsenţaacestuia, a persoanei delegate;
g) manifestări care aducatingereprestigiuluiinstituţiei;
h) încălcareaprevederilorlegalereferitoare la concurenţaneloială;
i) solicitareasauprimirea de cadouriînscopulfurnizăriiunorinformaţiisaufacilităriunorservicii care
sădăunezeactivităţiisocietăţii;
j) oricealtefapte considerate abateridisciplinare de cătreConsiliul de Administraşie al CCD
Prahova.
Art.89Sancţiunilece pot fi aplicatesalariaţilor, încaz de abateredisciplinarăsunt :pentrupersonalul
didactic celeprevăzute de Legea 1/2011, iarpentrupersonalulnedidactic, celeprevăzute de Legea 53/2003 CodulMuncii(modificatsicompletat cu legea 40/2010 ). La stabilireasancţiuniidisciplinare se vaţineseama
de

cauzelesigravitateafaptei,

împrejurărileîn

care

a

fostsăvârsită,

gradul

de

vinovăţie

a

celuiîncadratînmuncă, de abaterileavute de acestaîntrecut, precum si de urmărileabaterii .
Art.

90Constatarea,

cercetarea,

aplicareasicontestareasanctiunilordisciplinare

se

face,

potrivitprevederilorlegale.
Art. 91ContestaţiileîmpotrivasancţiuniloraplicateînbazaLegii nr. 1/2011 se depunîntermen de 15
zile

de

la

comunicareadispoziţiei

(încazulsoluţionăriinefavorabile),

la

de

sancţionare

Colegiul

la

de

sediulinstituţieişi
Disciplină

ulterior

de

pe

lângăInspectoratulScolarJudeţeanpentrusancţiunileprevăzute la art.116, lit.a) – c), la Colegiul Central de
Disciplină al MECTS pentrusancţiunileprevăzute la art. 116) lit.d) – f) si la instanţelejudecătoresti.
Art. 92ContestaţiileîmpotrivasancţiuniloraplicateînbazaCoduluiMuncii se fac întermen de 30 de
zilecalendaristice de la data comunicăriideciziei la instanţelejudecătoresti.
Art.93Răspundereamaterială, contraventionalăsipenală a personalului CCD Prahova, survine
conform legislatieiînvigoare.

CAPITOLUL XIIIRECOMPENSE
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CCD

Art.94Personalul

Prahova

timpsiînbuneconditiiatributiilesisarcinileceîirevinsi

are

care
o

îsiîndeplineste

conduităireprosabilă,

poate

la
fi

recompensatînconditiileprevăzute de lege.
Art. 95Persoanele care îșiîndeplinescsarcinile la nivelulstandardelor de performanțăși care
manifestăcreativitateînactivitateaspecifică pot fi propuseșidupăcaz, pot primi, potrivitdispozițiilorlegale,
următoarele recompense:
a) treptesaugradații la salariul de bază , cu reducereavechimiiminimeprevăzută de lege;
b) premiisaualte recompense materiale (gradație de merit);
c) ordine, medalii, titluri de onoare, insigne, diplome de onoare, titluridistictive(
conformreglementărilorlegale);
d) înscriereaîncartea de onoare, felicitareverbalăsauînscris.

CAPITOLUL XIV DISPOZIŢII FINALE
Art.96Prezentulregulament se aprobaprinhotărâreaConsiliului de Administraţiesi intra învigoare la
3 zile de la data adoptăriihotărârii.
Art.97Prezentulregulamentesteadus la cunostintapersonalului de cătresecretarulConsiliului de
Administraţie al CCD Prahova, prininformaresiprinafisare la sediul CCD Prahova Aprobatşi pe site-ul
CCD Prahova;
Aprobat de Consiliul de Administraţie al CaseiCorpului Didactic Prahova la data de ______2019.

DIRECTOR,
Prof. CAZACU Daniela Mariana
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