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CAP. 1 - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 – Prezentul Regulament intern cuprinde norme privind organizarea şi
funcţionarea Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava, UPJ, în conformitate cu
Legea educaţiei naţionale (nr.1/ 2011), Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG 75/2005
privind asigurarea calităţii în educaţie; Codul Muncii, Legea nr.40/2011; Ordinul MECTS nr.
5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar; OM nr. 4619/2014 privind – cadru de
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ
preuniversitarar; Ordin nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; Ord.MS nr. 1955/1995;
Ordin. Nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologia privind examinarea stării de sănătate a
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare; HG nr 857/2011
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice,
Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă; Legea 78/2014, Legea
voluntariatului, Metodologii şi regulamente privind descentralizarea financiară şi
administrativă, publicate în Monitorul Oficial; OMECTS nr. 3851/17.05.2010 privind
aprobarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la
naştere la 7 ani, Curriculum pentru educaţie timpurie, aprobat prin O.MEN nr.
4694/02.08.2019; OMEC nr. 4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare online; ORDIN comun M.E.C. și M.S. nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; Legea 35/2007
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, completată şi modificată de Legea nr.
29/2010; MS - Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna și recreerea copiilor și tinerilor, din 25.08.2020; Legea 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; M.E.C. – Ghidul pentru
unitățile de învățământ preșcolar „Un an școlar altfel....”; M.E.C. - Ghid pentru desfășurarea
activităților cu copiii în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară 2020; O
MEC privind ROFIUP nr. 5447/31.08.2020
Art. 2 - Regulamentul intern, elaborat împreună cu reprezentanţii organizației
sindicale din unitatea de învăţământ, cuprinde dispoziții și reguli, conform art. 242 din Legea
nr. 53/2003 modificată cu Legea 40/2011 și reglementează condiţiile concrete de desfăşurare
a activităţii din instituţia preşcolară, Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava. Se
dezbate în Consiliul profesoral la care participă și personalul didactic auxiliar (administrator
financiar, secretar) și cel nedidactic, se aprobă în Consiliul de administraţie.
Art. 3 –. Asigurarea disciplinei în cadrul instituţiei – Grădiniţei cu Program Normal
„Țăndărică” Suceava impune respectarea de către întregul personalul (didactic, didactic
auxiliar), dar şi de către părinţi, potrivit ariei lor de competenţă, a reglementărilor stabilite în
prezentul Regulament intern, a prevederilor actelor normative, a normelor de securitate a
muncii, a instrucţiunilor şi ordinelor emise de conducerea instituţiei.
Art. 4 – În relaţiile dintre angajaţii grădiniţei, dintre aceştia şi alte persoane fizice
(părinţi, copii, parteneri educaţionali) cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, se interzice orice comportament de discriminare directă sau indirectă pe criterii de:
etnie, naţionalitate, religie, sex, situaţie materială, categorie defavorizată, rasă, etc.
Art. 5 - Întreg personalul instituţiei va avea în vedere asigurarea unui climat sănătos
la nivel de grupă/grădiniţă, prin colaborarea cu medicul, asistenta medicală de la cabinetul
medical interșcolar, la care instituția este arondată, valorizarea și responsabilizarea CSSM
pentru a asigura permanent servicii de calitate, alimentaţie sănătoasă, igienă personală şi

colectivă, activităţi educative, promovarea stilului de viaţă sănătos în rândul copiilor şi
părinţilor, contribuind astfel la responsabilizarea tuturor factorilor faţă de sănătatea copiilor în
instituţie şi înafara ei.
Art. 6 – Constituie abatere de la prezentul Regulament, orice comportament ce
vizează atingerea demnităţii umane sau crearea unei atmosfere ostile, degradante sau
conflictuale îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
Art. 7 – Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar.
Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu
număr de înregistrare la secretariatul şcolii, fiind în prealabil dezbătute în Consiliul Profesoral
al instituţiei de învăţământ.
CAP. 2 – ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2.1. Organizarea formaţiunilor de studiu
Art. 8 - Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava este unitate de stat, cu
personalitate juridică, forma de organizare - învăţământ de zi.
Art. 9 – Constituirea grupelor se face anual, la propunerea directorului, prin hotărârea
CA al unității de învățământ.
Art. 10 – (1) Grădiniţa cu Program Normal „Țăndărică” Suceava are următoarea
încadrare: 1 director, 14 educatoare; 2 didactic auxiliar (1 administrator financiar 1 normă, 1
normă secretar), 5 îngrijitori grupă preșcolari, cu un total de 21 de angajaţi cu contract de
muncă.
(2) - Planul de scolarizare al Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava
pentru anul școlar 2020-2021 cuprinde un număr de 14 grupe cu program normal cu un total
de 363 de copii după cum urmează :
- 6 grupe mari (4 gr. mari în tura de dimineață, 2 gr. mare – tură după amiază) - total copii
154;
- 4 grupe mijlocii (3 gr. mijlocii- tură dimineață, 1 gr. mijlocii – tură după amiază) - total
copii 119.
- 4 grupe mici (3 gr. mici- tură dimineață, 1 gr. mică – tură după amiază) - total copii 90
Art. 11- Formațiunile de studiu se constituie pe niveluri de vârstă, pe grupe omogene;
Art. 12 - În activităţile cu preşcolarii se respectă Planul de învăţământ prevăzut de
Curriculum pentru Educație Timpurie şi RFIDT aprobate O.M. nr.3851/2010.
Art. 13. Numirea cadrelor de conducere din unităţile preşcolare se face conform Legii
Educaţiei nr. 1/2011.
Art. 14 - Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar 20202021 aprobată prin O. MEC nr. 3125/2020, de luni până vineri inclusiv, între orele 7,30 şi
17,30. În situaţii speciale (calamităţi, greve, epidemii) şi pe o perioadă determinată, durata
programului cu preşcolarii poate fi modificată sau suspendată la propunerea bine
fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea IŞJ
Suceava/DSP/CJSU. Activităţile din perioada suspendării cursurilor vor fi recuperate după un
program elaborat de director şi aprobat de către CA. - În situația suspendării cursurilor prin
Ordonanțe militare, ordine MEC, adrese IȘJ, Instituția Prefectului se respectă prevederile
acestora cu identificarea unor forme de organizare specifice situației : recuperare, învățare
on-line, altele ; În aceste situații programul cadrelor didactice și activitatea acestora se vor
realiza în funcție de contextul evenimentelor .
Art. 15 – Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în programul grădiniţei, se pot
organiza în instituţie, cu preşcolarii, numai cu aprobarea directorului, pe baza unei cereri
depuse cu cel puţin o zi inaintea acţiunii.

2.2. Organizarea timpului de muncă
Art. 16 - Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi după cum urmează:
(1) personal didactic – normat pe două ture: 5 ore activităţi didactice la clasă între
orele: 7,30-12,30 /tura de dimineață și 12,30- 17,30/ tura de după masă şi 3 ore activităţi
de pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie, studiu individual,
complementare procesului de învăţământ care pot fi desfăşurate în instituţie sau înafara
acesteia. O zi pe săptămână (joi) cele 3 ore de activitate metodico-ştiinţifică se vor desfăşura
în instituţia de învăţământ, după o planificare realizată de responsabilul comisie metodice,
avizată de director, dezbătută şi aprobată în comisie, afişată la avizierul grădiniţei.
- În situația suspendării cursurilor prin OMEC, decizii ISJ, altele programul și forma de
organizare a activității (învățare on-line) personalului didactic poate fi modificat în
conformitate cu deciziile forurilor decidente.
(2) personal didactic auxiliar - administrator financiar, secretar– 8,00-16,00;
(3) personal nedidactic - îngrijitori grupe preșcolari – 6,30 -14,30 şi 10 -18;
Art. 17 - Desfăşurarea programului orar de lucru stabilit se poate schimba prin acordul
angajator/angajat şi va fi stipulată într-o decizie de modificare a raporturilor de serviciu sau în
contractul individual de muncă.
Art. 18 – În cazul orelor suplimentare efectuate de către angajaţi, doar cu acordul
acestora, aceştia beneficiază de compensarea cu ore libere corespunzător perioadei lucrate.
Art. 19 - Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine prin condica de prezenţă care trebuie să
existe la nivelul fiecărui compartiment, angajaţii fiind obligaţi să semneze condica la ora
începerii şi la ora terminării programului de lucru. Evidenţa activităţii didactice a educatoarei
va fi înregistrată în documentul juridic „Caietul de evidenţă a activităţilor cu copiii şi a
prezenţei la grupă”, care la sfârşitul anului şcolar va fi arhivat. Documentul va fi ilustrat în
Portofoliul profesional al cadrului didactic şi în Portofoliul copiilor care dau măsura valorii
profesionale.
Art. 20 - Concediul de odihnă se efectuează anual, integral sau fracţionat, după o
programare aprobată de CA, pe baza cererilor formulate de fiecare salariat în parte, în primele
două luni de la debutul anului şcolar, după cum urmează:
(1)personalul didactic- 62 de zile repartizate pe cele 3 vacanţe;
(2)personalul didactic auxiliar – îngrijitori grupe preșcolari- 21-28 de zile, conform vechimii
în muncă;
(3)personalul didactic auxiliar- 21-28 de zile.
Art. 21 - (1) Concediul de odihnă se poate întrerupe, din motive obiective, cu obligaţia
de a fi reprogramat de îndată ce nu mai există motivele ce au determinat întreruperea.
(2) Nota de chemare din concediu se face pe baza unui referat de necesitate, întocmit de
director.
(3) Personalul didactic auxiliar si nedidactic va efectua concediul de odihna in vacantele
scolare, iar personalul nedidactic isi va efectua concediul integral conform planificarii, de
regulă tot în vacanţele şcolare, nu mai puţin de 2 săptămâni într-o perioadă planificată.
Art. 22 – (1) In cazul in care un angajat nu poate fi prezent la program din motive
medicale este de datoria sa să anunţe conducerea instituţiei la inceputul zilei respective sau cât
mai repede posibil fără intermediari sau situaţii incerte.
(2) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical.
(3) Certificatul medical trebuie prezentat de angajat până cel mai târziu la data de 5 a lunii
următoare celei în care angajatul a beneficiat de concediu medical.
(4) Neanunţarea în prealabil a absenţei reprezintă “absenţa nemotivată”. Asigurarea
suplinirii în acest caz se va face apelând la personal de aceeasi specialitate care poate asigura
suplinirea.

(5) (a) În cazul concediului medical suplinirea cadrului didactic bolnav va fi asigurată cu
personal didactic din instituţie (de pe tura inversă).
(b) În cazul în care personalul din unitate nu este disponibil, se poate apela la cadre didactice
din alte unităţi preşcolare sau pensionate de aceeaşi specialitate, plătite la plata cu ora.
(c) Dacă modalităţile specificate nu se pot aplica, grupa de copii rămasă descoperită va fi
împărţită în mode egal la celelalte grupe, pe o perioadă limitată de timp, nu mai mult de 5
zile.
(d) În situaţia în care numărul copiilor prezenţi din grupă este mic se procedează la
redistribuirea acestora la celelate grupe, prin mărire de sarcini.
(7) În mod asemanator se va proceda in celelalte cazuri (zile libere pentru evenimente
familiale), cadrul didactic având obligaţia de a adresa directorului o cerere scrisă, acesta
având obligaţia de a asigura suplinirea.
(8) Angajaţii pot beneficia de învoiri, în interes personal, un număr de ore din cursul unei zile
sau maxim 5 zile pe an şcolar, pe bază de cerere scrisă cu aprobarea
directorului/coordonatorului unității structură, cu asigurarea suplinirii de către o persoană cu
aceleaşi atribuţii în instituţie.
(9) Pentru cadrele didactice concediu fără plată este aprobat de Consiliul de administraţie al
unităţii, peste 30 zile; conform Legii educaţiei nr. 1/2011, pentru studii, art. 279 şi pentru
motive personale, art. 255, al 8 ; personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de
concediu fără plată cu aprobarea C.A., conform Codului muncii 53/2003 modificată şi
republicată.
(10) Contractul de munca poate fi suspendat in cazul a 3 zile de absente nemotivate ale
salariatului conform Codului Muncii art.51 alin.2.
(11) Evidenţa concediilor de odihnă, de boală, fără plată, învoirilor etc. va fi ţinută de
secretara instituţiei şi consemnată în condica de prezenţă.
2.3. Reguli privind accesul în instituţii
Art. 23 - (1) Accesul copiilor în instituţia de învăţământ se face prin intrarea
stabilită, dispre strada Muncii, semnalizată cu o bandă pe care scrie „acces copii”; copiii vor
fi însoţiţi de către părinţi, tutori legali, fraţi, bunici; fiecare cadru didactic va face cunoscut
acest lucru părinţilor, într-o şedinţă, cu semnătura de luare la cunoştinţă.
(2) Uşa de la intrare este deschisă, în intervalul de timp 7 - 9 pentru accesul copiilor în
unitate; accesul este monitorizat de către personalul de îngrijire de serviciu, ce are ca sector de
curățenie parterul și personalul didactic de serviciu;
(3) Uşa de la intrare, prevăzută cu interfon, se închide între orele 9-11,30 şi respectiv 1416,30 interval de timp în care se desfăşoară activităţile specifice cu preşcolarii, rutine, tranziții
şi activităţile de joc și relaxare;
(4) În intervalul de timp în care uşile sunt închise, „vizitatorii” care doresc să intre în spaţiul
interior grădiniţei vor suna la interfon, legitimându-se, menţionând locul, spaţiul unde doresc
să meargă;
(5) Între orele 11,30-14 uşa de acces este deschisă pentru părinţii care îşi iau la amiază copiii,
din tura de dimineață, acasă și pentru părinții care își aduc copiii la grădiniță în tura de după
amiază. De asemenea între orele 16,30 – 17,30 uşa de acces este deschisă, intrarea fiind
monitorizată de personalul de îngrijire; în acest interval părinţii, bunicii, fraţii, tutorii legali
preiau copiii care urmează cursurile grădiniței în tură de după amiază, de la grupe, în vederea
plecării acasă; în situaţia în care părintele sau un membru al familiei nu poate veni după copil,
acesta este obligat să anunţe conducerea unităţii (cadrul didactic de la grupă) în situaţia în care
copilul este preluat de o persoană, străină, având asupra sa un acord al părintelui de preluare a
copilului;
(6) În intervalul orar 17,30-18,00 uşa de acces este închisă. Persoanele care doresc să intre în
unitate vor suna la interfon şi se vor legitima;

(7)În situația unor pandemi deplasarea copiilor și personalului unității de învățământ se
realizează conform Anexei la regulament;
(8) În cazul unor situații speciale: pandemii, calamități, intemperii, accesul în instituție a
preșcolarilor va fi reglementat prin proceduri operaționale, alte documente elaborate în
concordanță cu cadrul legislațiv în vigoare în perioada respectivă;
Art. 24 - (1) Accesul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se face
prin aceeaşi intrare cu copiii, în intervalul de timp, conform turelor sau prin ușa de acces ce dă
în curtea interioară a grădiniței;
(2) Personalul de conducere, didactic, nedidactic poartă pe durata programului de lucru
ecusonul personalizat;
(3) Personalul angajat are un comportament adecvat faţă de copii, părinţi, cadre didactice, alte
persoane, în perioada programului, respectă orele de program, codul de etică profesională;
(4) În cazul unor situații speciale: pandemii, calamități, intemperii, accesul în instituție a
tuturor categoriilor de personal va fi reglementat de proceduri operaționale, alte documente
elaborate în concordanță cu cadrul legislațiv în vigoare în perioada respectivă;
Art. 25 - (1) Accesul părinţilor, tutorilor legali în instituţia de învăţământ se face
prin uşa de intrare a copiilor, în intervalul de timp menţionat mai sus pentru aducerea
copiilor/plecarea copiilor acasă;
(2) În afara acelor ore stabilite, „vizitatorii” - părinţii, alte persoane vor intra în unitate
legitimându-se, fiind conduşi spre locul, spaţiul unde au probleme, purtând un ecuson pentru
vizitatori, datele persoanelor „vizitatori” vor fi notate într-un registru destinat acestora;
(3) La activităţile educative, extraşcolare, şedinţe şi lectorate cu părinţii, alte evenimente la
care sunt invitaţi părinţii precum şi reprezentanţi ai comunităţii, aceştia vor purta ecusonul
pentru vizitatori;
(4) În cazul unor situații speciale: pandemii, calamități, intemperii, accesul în instituție a
părinților va fi reglementat de proceduri operaționale, alte documente elaborate în
concordanță cu cadrul legislațiv în vigoare în perioada respectivă;
Art. 26 - (1) Accesul în curtea grădiniţei va fi posibil prin poarta de intrare a
copiilor; poarta va fi deschisă pe durata programului. Angajatul desemnat va avea
responsabilitatea de a monitoriza intrarea persoanelor străine şi de a aduce la cunoştinţa
conducerii unităţii, orice eveniment ce poate aduce atingere personalului angajat, copiilor;
(2) În perioada din zi în care copiii desfăşoară activităţi în aer liber, în curtea grădiniţei,
poarta de intrare va fi închisă;
(3) În intervalul de timp 18,00 – 6,30 porţile de acces în spaţiul exterior vor fi închise ca şi în
zilele de sâmbătă şi duminică;
(4) În situația unor pandemii accesul părinților, tutorilor legali, în instituție/ curtea accesteia,
este interzis; Aceștia au acces numai în situații speciale cu aprobarea conducerii grădiniței;
Art. 27- Este interzis accesul în instituţia preşcolară a persoanelor aflate sub influenţa
băuturilor alcoolice sau însoţite de câini;
Art. 28- Personalul nedidactic care monitorizează intrarea persoanelor în instituţia de
învăţământ aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice problemă identificată care poate
perturba liniştea, poate aduce atingere copiilor, personalului angajat.
Alte reglementări privind accesul în instituţie
Art. 29. (1) În perioada desfăşurării activităţilor cu preşcolarii, uşile de acces în
instituţii sunt închise cu interfon;
(2) În situaţia în care un părinte doreşte să ia copilul mai repede de la grădiniță va
înștiința cadrul didactic, de la grupă, pe baza unei solicitări scrise şi va prelua copilul de la uşa
de acces în instituţie, la ora stabilită;
(3) În situaţia în care un copil prezintă semne specifice unei boli, asistenta medicală
izolează copilul de colectivitate, anunţă părintele, care-l va prelua de la uşa de intrare în
grădiniţă;

(4) În cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii unității, dacă o persoană străină
doreşte să discute cu un angajat al instituţiei (director, administrator financiar, secretar),
acesta se va putea deplasa până la biroul respectiv cu respectarea normelor de igienă (mască,
dezinfecţie mâini, încălţăminte);
(5) Dacă un părinte nu poate veni după copil, poate să trimită pe un alt membru al
familiei sau o persoană străină, cu condiţia ca acesta să aibă o declaraţie semnată de părinte.
Art. 30. Accesul în instituţie a reprezentanţilor mass-media se face cu acordul
conducătorului unităţii. Reprezentanţii mass-media sunt conduşi în biroul directorului, unde
se discută despre scopul vizitei şi se aprobă accesul în spaţiile instituţiei a acestora.
În situaţia în care directorul nu este în unitate, nu se acceptă accesul reprezentanţilor mass media în instituţie, aceştia revenind după întoarcerea directorului.
2. 6. Înscrierea copiilor în grădiniţă
Art. 31 – (1) La Grădiniţa „Țăndărică” se înscriu, cu prioritate, în limita planului de
şcolarizare aprobat, copiii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ şi a
celor de vârstă preşcolară mare. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea
părintelui/tutorelui legal, însoţită de copie după cerificatul de naştere al copilului, copie după
buletinul unuia dintre părinţi. Părintele respectă perioada de înscriere stabilită şi aprobată de
Consiliul de administraţie al unităţii preşcolare.
(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă
unitate preşcolară decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma
unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ preşcolar la care se solicită înscrierea, în limita planului
de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării copiilor aflaţi în aria de cuprindere a
unităţii de învăţământ.
(3) Circumscripţia şcolară arondată fiecărei unităţi preşcolare este stabilită de inspectoratul
şcolar judeţean.
(4) Unitatea de învăţământ preşcolar, cu personalitate juridică cu sprijinul autorităţilor
locale şi al serviciului de evidenţă a populaţiei, are obligaţia de a face, anual, recensământul
copiilor cu vârste cuprinse între 0-6 ani.
Art. 32 – (1) Înscrierea copiilor în gradiniţe se face, anual, având la bază cadrul legal
existent şi documentele emise de MEC.
(2) La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe de înscriere.
(3)La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.
Art. 33 – (1) Grădiniţa « Țăndărică » anual promovează în comunitate, prin afișe, pe
site-ul unității, calendarul de reînscriere/înscriere a copiilor în conformitate cu adresele,
notificările, precizările MEC.
(2) Anual, Consiliul de administrație aprobă criteriile specifice de departajare a cererilor de
înscriere a copiilor, (în situația în care acestea sunt mai multe decât numărul locurilor),
propuse de către Comisia de mobilitate.
(3)De reînscrierea/înscrierea copiilor pe platforma SIIIR răspunde persoana desemnată
(secretar), care are dreptul de a introduce/reactualiza datele fiecărui copil în aplicație;
(4) În etapa de reînscriere a copiilor se introduc în aplicație, de către secretar, datele copiilor
care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar în curs, pe baza unei solictări scrise a
părintelui/tutorelui legal, care are obligația de a respecta perioada stabilită prin calendar;
(5)După perioada de reînscriere, secretara instituției centralizează date și afișează la avizier
numărul cererilor depuse dar și numărul locurilor rămase disponibile, pe grupe, pentru
perioada de înscriere.
(6) Pentru înscrierea copiilor în grădiniţe vor fi afişate următoarele date:
a) capacitatea grădiniţei
b) numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare
c) număr de locuri ocupate în etapa de reînscriere

d) numărul de locuri disponibile pentru etapa de înscriere, pe grupe de vârstă.
(7) Conform calendarului stabilit de MEC, în etapa de înscriere a copiilor în grădiniță,
părintele are obligația de a se prezenta la persoana desemnată cu înscriere, datele personale
ale copilului și părinților se încarcă în aplicație, părintele validează cererea, prin semnătură;
(8) Comisia de mobilitate, analizează dosarele, dacă sunt îndeplinite condițiile instituției și se
aprobă numărul cererilor în conformitate cu planul de scolarizare.
(9) Cererile aprobate sunt operate în aplicația SIIIR ca fiind admise.
(10) În situația în care rămân locuri neocupate se vor parcurge, conform calendarului etapele
prevăzute;
Art. 34 – (1) Transferarea copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor
sau a sustinatorilor legali, cu avizul unităţii primitoare, în limita locurilor planificate.
(2) Transferul se realizează de regulă la începutul anului şcolar sau în timpul anului şcolar în
următoarele situaţii :
a) la schimbarea domiciliului părinţilor, susţinătorilor legali ;
b) în cazul unor probleme sociale, emoţionale, de sănătate, dificultăţi de adaptare.
(3) Pentru efectuarea transferului copiilor dintr-o unitate de învăţământ în alta nu se percep
taxe.
Art. 35 – Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii:
a) În caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului.
b) În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.
Art. 36 – Pentru menţinerea frecvenţei copiilor, conducerea grădiniţei va lua măsurile
necesare care vor fi aduse din timp la cunoştinţa părinţilor şi a cadrelor didactice, direct
răspunzătoare de aceasta.
CAP. 3 - REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA
ÎN MUNCĂ
3. 1. Reguli privind igiena în muncă
Art. 37 - Măsurile ce trebuie luate în scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţiilor sunt
următoarele:
a) asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente
la locul de muncă;
b) prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic;
c) însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă;
d) însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă;
e) respectarea normelor de igienă personală;
f) întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;
g) evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care
poate pune în pericol sănătatea altor persoane (copii);
h) păstrarea curăţeniei în cabinete, în sălile de clasă şi pe culoarele de acces, pe scările şi în
grupurile sanitare comune, vestiare, birouri;
i) aparatura folosită în timpul lucrului va fi curăţată, verificată şi depozitată corespunzător;
j) la nivelul instituţiei va exista trusă sanitară de prim-ajutor.
k)în situația unor pandemii/ epidemii se vor respecta reguli specificate în documentele oficiale
emise de MS și MEC; respectarea normelor de sănătate împotriva SARS-CoV-2 atât pentru
salariaţii instituţiei cât şi pentru preşcolari sunt:
-dezinfectarea încălţămintei
-dezinfecţia mâinilor, la intrarea în instituţie
-termometrizare
-utilizarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărei activităţi
-spălarea des pe mâini cu apă şi săpun
-purtarea măştii, a mănuşilor

-respectarea normelor de distanţare fizică
-utilizarea dezinfectantelor specifice fiecărei activităţi în parte
3. 2. Reguli privind securitatea în muncă
Art. 38 - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are următoarele
obligaţii conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, art.13:
a) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
b) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
c) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă
sau prin servicii externe;
d) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum
ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
e) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la
care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de
protecţie necesare;
f) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, atestării
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să
asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajării;
g) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a
substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
h) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
i) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor;
j) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
k) să asigure echipamente individuale de protecţie;
l) să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă;
m) să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi factorilor de
risc evaluaţi;
n) să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se
desfăşoară;
o) să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în raport cu
sănătatea şi securitatea în muncă;
Art. 39 (1) Intrarea în instituție este condiționată de o stare de sănătate bună a fiecărui angajat
(stare afebrilă, lipsă tuse, stare generală bună, lipsa altor simptome specifice infectării cu
SARS CoV-2);
(2) Accesul în instituție se face doar pe ușile stabilite;
(3) La intrarea în instituție se recomandă dezinfecția încălțămintei, a mâinilor cu
dezinfecatnte puse la dispoziție;
(4) În interiorul instituției se recomandă purtarea măştilor de protecţie care să acopere
nasul şi gura;

(5) În perioada desfășurării activității se impune distanțarea socială de minim 1,5 metri
(sală de clasă, hol, alte încăperi) și pe cât posibil evitarea situaţiilor accidentale de
formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei. În
situația în care există nevoia stringentă de formare a unor grupuri, acestea vor
respecta norme și reguli specifice: evitarea staţionării îndelungate în spații comunetimp limitat, aerisirea periodică a spațiilor, purtarea măștii;
(6) În perioada desfășurării activității se vor respecta regulile de igienă riguroasă a
mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi,
ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate,
menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de
unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă);
(7) În perioada activității se impune aerisirea periodică a spațiilor, la intervale de timp iar
la terminarea programului de lucru, dezinfecția suprafețelor.
Art. 40 - Angajaţii au următoarele atribuții privind sănătatea şi securitatea în muncă:
(1) să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau
alţi angajaţi în timpul desfăşurării activităţii;
(2) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă privind
propria persoană și a celorlalte categorii de persoane cu care lucrează sau colaborează: copii
preșcolari, cadre didactice, didactic auxiliar, personal nedidactic, părinți;
(3) să respecte regulile privind gestionarea riscurilor pentru sănătatea colectivității de copii, a
fiecăruia în parte, în situații de prim ajutor, de urgență.
a)Atribuțiile profesorului pentru învățământul preșcolar/diriginte:
-să gestioneze optim/ corect acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente/de prim ajutor
respectând următoarele etape:
-informarea operativă a personalului medical (asistentă medicală, medic) în timpul
programului acestuia, solicitându-i serviciul specializat prin cabinetul medical;
-evaluarea situației și acordarea primului ajutor copilului/copiilor, în situația în care
personalul medical și-a încheiat activitatea, în situația în care viața copilului nu este în pericol;
-informarea directorului UPJ/coordonatorului unității structură/cadru didactic de serviciu
despre eveniment și măsurile pe care le-a întreprins;
-încredințarea supravegherii celorlați copii altui cadru didactic de serviciu, prin cumularea
grupelor, personalului de îngrijire;
-apelarea serviciului unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale care pot pune viața
copilului în pericol (convulsii, sângerări masive, fracturi, inconștiență);
- informarea operativă a părintelui/tutorelui legal al copilului, aducându-i la cunoștință
evenimentul.
-să gestioneze corect situații speciale, defecțiuni ivite pe parcursul programului, la sistemul de
încălzire, termic, iluminat, apă, alte situații, asigurând securitatea copiilor prin deplasarea
acestora în spații sigure; anunțarea defecțiunilor în vederea remedierii, directorului
unității/coordonatorului unității structură.
- au atribuții ce derivă din documente emise se foruri superioare pentru situații speciale –
epidemii, pandemii, calamități, dezastre etc
b)Atribuțiile personalului nedidactic:
-să gestioneze situațiile de necesitate, în caz de urgență-la toaletă, la masă, la programul de
somn, în curtea grădiniței, etc., respectând următoarele etape:
 informarea operativă a personalului medical, în timpul programului acestuia, luarea
măsurilor de prim ajutor ce se impun;
 informarea personalului didactic de la grupa unde este copilul;
 informarea operativă a directorului UPJ/coordonatorului de unitate structură;

 sprijinirea cadrului didactic în acordarea primului ajutor, în situația în care
evenimentul se produce înafara orelor de program al cadrului sanitar.
 au atribuții ce derivă din documente emise se foruri superioare pentru situații speciale
– epidemii, pandemii, calamități, dezastre etc
c)Atribuțiile CSSM privind gestionarea/preîntâmpinarea situațiilor de urgență sau a
situațiilor speciale:
-identificarea riscurilor privind sănătatea și securitatea personalului angajat, al copiilor având
în vedere următoarele aspecte: semnalarea riscurilor pe categorii de personal directorului UPJ;
revizuirea periodică a PO în conformitate cu legislația în vigoare, situațiile nou apărute, alte
aspecte semnalate și aducerea la cunoștința personalului angajat;
-identificarea necesarului de materiale dezinfectante, medicamente, de prim ajutor,
echipamente de lucru/protecție și semnalarea conducerii UPJ/prin adrese, rapoarte scrise;
-verificarea periodică a stării de funcționare a instalațiilor termice, electrice, apă, a
mobilierului pentru înlăturarea/preîntâmpinarea situațiilor de risc.
(4) să dea relaţii organelor de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
(5) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii.
3. 3. Reguli privind prevenţia şi stingerea incendiilor
Art. 41 - Angajaţii instituţiei precum şi persoanele aflate în raporturi nereglementate de Codul
Muncii au obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de ordine interioară în
vederea prevenirii apariţiei condiţiilor favorizante producerii de incendii, precum şi de a
înlătura consecinţele acestora. Conform Legii nr. 307 din 2006 apărarea împotriva
incendiilor, art.18, au următoarele obligaţii:
a) elaborează, pe baza strategiei naţionale de apărare împotriva incendiilor, strategii sectoriale
privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi asigură aplicarea
acestora;
b) emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului
lor de activitate;
c) îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de ISU, metode şi proceduri pentru identificarea,
evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţă;
e) organizează şi gestionează baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu,
caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de
intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice şi evenimentele specifice;
f) stabilesc, împreună cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenţă, temele şi
activităţile practic-aplicative şi de educaţie privind apărarea împotriva incendiilor, care se
includ în programele pentru toate formele de învăţământ, în planurile activităţilor
extraşcolare, precum şi în programele de formare continuă a adulţilor;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
Art. 42 – (1)Măsuri de prevenire a incendiilor - Pentru prevenirea incendiilor în spaţiile
destinate activităţilor de învăţământ este obligatorie respectarea prevederilor privind
executarea lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului conform Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, aprobate cu Ord.M.Ad.I. nr.163/2007 sunt:
a) menţinerea permanentă în stare liberă şi curată a căilor de evacuare în caz de incendiu;
b) dotarea cu stingătoare verificate şi încărcate anual cu substanţe de stingere compatibile cu
mărimea şi destinaţia spaţiilor;
c) pentru încălzirea şi iluminatul artificial al spaţiilor, se utilizează numai acele sisteme care
au fost prevăzute în proiectul de execuţie al construcţiei;

d) circuitele de alimentare cu energie electrică de la prize la consumatori trebuie să fie
verificate şi întreţinute în perfectă stare tehnică, fără înnădiri, crăpături sau alte defecţiuni,
numai de electriceni autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;
e) este interzisă blocarea în poziţie închisă a uşilor de acces sau trecere spre căile de evacuare;
f) este interzisă blocarea accesului cu diferite obiecte sau materiale la stingătoarele din dotare;
g) stingătoarele vor fi amplasate la vedere şi în locuri accesibile pentru utilizare în orice
moment;
h) respectarea dispoziţiei conducerii privind reglementarea fumatului în locuri special
amenajate pentru fumat;
i) este interzis aruncarea resturilor de ţigări în coşurile de gunoi;
j) pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare în siguranţă, trebuie asigurate
următoarele măsuri generale:
- păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost
proiectate şi utilizate;
- funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de a doua sursă de energie electrică,conform
reglementărilor tehnice;
- funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă
pentru care au fost proiectaţi;
- organizarea şi desfăşurarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor, în condiţiile legii.
Art. 43 - Dispoziţiile legale care reglementează fumatul sau interzicerea acestuia în
instituţie sunt obligatorii atât pentru angajaţii acesteia, cât şi pentru persoanele aflate
ocazional pe teritoriul său.
Art. 44- Incintele unde este/nu este permis fumatul vor fi delimitate prin marcarea cu
indicatoarele "Loc pentru fumat" sau "Fumatul Interzis", afişate la loc vizibil. Dispoziţiile
prezentei secţiuni se completează cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, art. 3. cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 45 - Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie pentru efectuarea
intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie asigurat în permanenţă.
3. 4. Reguli generale privind sezonul rece şi perioadele caniculare
Art. 46 - Serviciul administrativ va asigura unelte şi accesorii pentru deszăpezirea
căilor de acces, de evacuare şi intervenţie. Acest lucru se va realiza prin personalul de
îngrijire, pe ture.
Art. 47 - Dacă temperaturile scad sub -200 C, sau dacă temperaturile depăşesc +370 C
copiii nu vor fi scoşi afară pe durata activităţilor, vor fi protejaţi în spaţii bine încălzite/
ventilate, cu o hidratare corespunzătoare vârstei.
CAP. 4 – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
Art. 48 (1) În GPN „Țăndărică” relaţiile de muncă dintre angajator şi angajaţi, precum
şi relaţiile dintre angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea
autorităţii conferite de lege structurilor administrative şi didactice, a prevederilor din fişa
postului precum şi a demnităţii fiecărui angajat.
(2) Toţi angajaţii GPN „Țăndărică” beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor,
fără nici o discriminare.
Art. 49 (1) Conducerea GPN „Țăndărică” asigură întreg cadrul organizatoric, în vederea
evitării tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de angajaţi, bazată pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, etnie, naţionalitate, religie,
rasă, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţă sau activitate sindicală, manifestată în următoarele domenii:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul GPN „Țăndărică”
b) informarea şi consilierea profesională, programele de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
c) încheierea, suspendarea, modificarea si/sau încetarea raportului juridic de muncă;
d) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
e) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
f) promovarea profesională;
g) stabilirea remuneraţiei şi a beneficiilor, altele decât cele de natură salarială, precum şi de
securitate socială;
h) aplicarea măsurilor disciplinare;
i) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
j) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare;
(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, care sunt întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate la alin.(l),
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii
decât cele prevăzute la alin. (I), dar care produc acelaşi efect ca şi în cazul discriminării
directe.
Art. 50 (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 constituie discriminare în sensul prezentului Regulament Intern.
Art. 51 GPN „Țăndărică”. se va implica activ în scopul eliminării tuturor formelor de
discriminare prin:
(1) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a
unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de
egalitatea şanselor;
(2) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor
acte/fapte de discriminare;
(3) sancţionarea disciplinară a comportamentului discriminatoriu al angajaţilor care încalcă
demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea unui mediu degradant, de intimidare, de
ostilitate, de umilire sau ofensator, prin acţiuni de discriminare/hărţuire.
(4) informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea discriminării, hărţuirii la locul de
muncă.
(5) informarea imediată, după primirea unei sesizări, a autorităţilor publice abilitate cu
aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi.
Art.52 (1) Constituie discriminare orice ordin sau dispoziţie de a discrimina o altă persoană
pe baza criteriilor enumerate la art. 25, alin. 1.
(2) Este interzis ca deciziile privind o altă persoană să fie afectate de acceptarea sau
respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea acesteia.
(3) Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;
b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de persoane în vederea asigurării
realizării efective a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de
persoane sau comunităţi;
c) o diferenţă de tratament bazată pe unul sau mai multe criterii dintre cele enumerate la
art.47, alin.1 atunci când, din cauza naturii activităţilor profesionale specifice avute în vedere
sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă profesională autentică şi

determinantă, atâta timp cât obiectivul e legitim, iar mijloacele de atingere a acestui obiectiv
sunt adecvate şi necesare.
CAP. 5 – REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
- DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE SALARIAȚILOR
5.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Art. 53 –Angajatorul are următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii, decizii, note de serviciu cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii;
b) să modifice fişa postului, în funcţie de strategia de dezvoltare şi necesităţile instituţiei,
cu respectarea prevederilor legale;
c) să execute prin împuterniciţii săi controlul asupra, respectării programului orar de
lucru şi a modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să aplice sancţiunile disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale;
e) să stabilească atribuţiile şi competenţele fiecărei comisii constituite (PSI, CSSM,
comisia metodică, de mobilitate, marketing, curriculum, etc.).
Art. 54 – Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, şi
din alte dispoziţii legale;
b) să aducă la cunoştinţa angajaţilor, sarcinile ce le revin concretizate în fişa postului;
c) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă;
d) să informeze angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă asupra
elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;
e) să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al solicitantului;
f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara
cazurilor prevăzute de dispoziţiile legale;
g) să soluţioneze şi să înştiinţeze petenţii, în termenul prevăzut de lege, asupra modului
de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor depuse de angajaţi. Cererile
depuse de angajaţi la secretariatul grădiniţei, cu respectarea prevederilor legale, se vor
soluţiona în termen de 30 de zile calendaristice.

5. 2 - Drepturile şi obligaţiile angajaţilor
Art. 55 - Angajatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la concediu legal de odihnă, la zile libere plătite pentru evenimente familiale
deosebite, precum şi la zile libere de sărbători legale, conform prevederilor legale în
vigoare;
c) dreptul de a beneficia la cerere de concediu fără plată, conform prevederilor legale în
vigoare;
d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
f) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă;
g) dreptul de a fi informat, consultat şi cooptat, direct sau prin reprezentanţii săi
legal aleşi, în stabilirea deciziilor importante pentru activităţile instituţiei;
h) dreptul la formare profesională;

i) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
j) dreptul la grevă.
Art. 56 - Angajatului îi revine, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; normele de sănătate şi securitate în muncă,
de prevenire a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitate;
f) obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfuncţionalităţi
şi propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora.
g) să respecte programul de lucru stabilit, folosind integral şi cu eficienţă maximă timpul
de muncă;
h) să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine, imparţialitate şi în mod conştiincios
atribuţiile cuprinse în fişa postului şi sarcinile primite de la şefii ierarhici, în timpul şi
în condiţiile de calitate stabilite;
i) să respecte normele de conduită în relaţiile cu persoanele din instituţie şi din afara
instituţiei şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în relaţiile cu aceştia;
j) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în
primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la
deteriorarea sau distrugerea bunurilor materiale;
k) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii grădiniţei;
l) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice personale;
m) să se conformeze dispoziţiilor date de şefii ierarhici cărora le sunt subordonaţi
direct, cu excepţia cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale
şi să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiilor primite;
n) să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii
cu caracter normative, în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la
activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;
o) să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor sau
oricăror alte situaţii de urgenţă, care ar putea pune în primejdie viaţa şi integritatea
corporală a sa sau a altor persoane, clădirile;
p) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi să participe nemijlocit la cursuri de
pregătire profesională;
q) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
r) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul
grădiniţelor.
Art. 57 - (1) Absentarea nemotivată este interzisă.
(2) În caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă,
angajatul va anunţa conducerea grădiniţei că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar
fiind considerat absent nemotivat.
(3) Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile în cursul unui an
calendaristic constituie abatere disciplinară şi atrage după sine concedierea din motive
imputabile angajatului.
(4) Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate, atrage după sine sancţionarea
disciplinară a persoanei care a avut cunoştinţă sau era obligată să cunoască aceste fapte.

Art. 58 - Inducerea în eroare de către angajaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false,
în vederea obţinerii unor avantaje prevăzute de legislaţia în vigoare, din partea grădiniţei, IŞJ,
constituie culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz.
Art. 59 - Se interzice angajaţilor:
a) să înceteze nejustificat lucrul;
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal;
c) să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au
legătură cu acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;
d) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea
funcţiei lor, daruri sau alte avantaje;
e) să organizeze în sediul grădiniţei sărbătorirea unor zile cu caracter personal;
f) să introducă sau să consume în sediul grădiniţelor băuturi alcoolice; persoana care se află
sub influenţa băuturilor alcoolice i se interzice desfăşurarea activităţii în instituţie în ziua
respectivă, i se întocmeşte, de către şeful ierarhic, în prezenţa persoanei vinovate şi a cel puţin
doi martori, proces-verbal constatator, care va sta la baza pontării, în ziua respectivă - ca
absent nemotivat. Refuzul persoanei în culpă de a semna procesul-verbal se consemnează în
cuprinsul
acestuia. Pentru dovedirea prezentării la serviciu a unui angajat sub influenţa băuturilor
alcoolice ori desfăşurării activităţii în această stare se poate apela la un agent de poliţie aflat în
exerciţiul funcţiunii, procesul-verbal de constatare întocmit de acesta fiind o dovadă
concludentă pentru desfacerea disciplinară a contractului de muncă al salariatului vinovat.
g) să se manifeste în mod jignitor faţă de colegi;
h) să execute în timpul programului lucrări străine intereselor instituţiei;
i) să efectueze convorbiri telefonice nejustificate;
j) să scoată din sediul grădiniţei fără forme legale, bunuri materiale aparţinând acestuia;
k) să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea grădiniţelor cum ar fi: folosirea
de aparate electrice, fumatul în locuri interzise, folosirea altor surse de iluminat decât cele
stabilite de administraţie, a aparatelor de încălzit improvizate etc.
Art. 60 (1) Conducătorii compartimentelor administrativ şi financiar-contabil, de
secretariat stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăresc îndeplinirea lor de către personalul din
subordine.
Art. 61 - Persoanele cu responsabilităţi de coordonare a unor comisii, comitete,
consilii, etc. dau sarcini şi dispoziţii angajaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare,
a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a prezentului regulament şi controlează la
timp îndeplinirea acestora.
Art. 62 - Pe perioada lipsei unui angajat, care are o anumită responsabilitate, şeful
ierarhic superior delegă sarcinile sale unui alt coleg de serviciu, stabilind şi limitele de
competenţă.
Art. 63 (1) - Fiecare salariat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform
inventarului, cât şi de bunurile comune ale instituţiei.
(2) Este interzisă utilizarea spaţiilor locative, a tehnicii informaţionale (calculatoare,
telefoane, faxuri), în general a bunurilor instituţiei de către persoane din afara instituţiei. Fac
excepţie situaţiile în care au loc acţiuni oficiale organizate de grădiniţă, IŞJ care necesită
prezenţa şi colaborarea cu reprezentanţi ai altor instituţii din ţară sau străinăta

CAP. 6 - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR ŞI RECLAMAŢIILOR
Art. 62 (1) – Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii instituţiei, în scris, petiţii
individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în
activitatea desfăşurată
(2) Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un
salariat le adresează conducerii instituţiei, în condiţiile legii.
(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.
(4) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducătorului instituţiei şi vor fi
înregistrate la secretariatul instituţiei.
(5) Conducătorul instituţiei are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de
30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă
sau nefavorabilă.
(6) Salariaţii/părinţii au dreptul să solicite audienţă la conducătorul instituţiei, în scopul
rezolvării unor probleme personale.
CAP. 7 – ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
8.1 Raspundere disciplinară
Art. 63 – (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar răspunde disciplinar conform art. 280 Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
(2) În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:
a) observaţia scrisă
b) avertisment
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
Art. 64 - (1) Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 65 – (2) În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul nedidactic poate primi următoarele
sancţiuni:
a) avertisment scris
b) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;
c) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAP. 8 - EVALUAREA PERSONALULUI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
8.1. Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar
Art. 66 – (1) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face anual în conformitate
cu legislaţia în vigoare: OM nr. 6143/2011 cu modificările ulterioare aprobate prin OM nr. 3597/2014.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod sistematic şi
obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii,
pentru fiecare cadru didactic şi didactic auxiliar.
(3) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar respectă graficul de evaluare aprobat de CA în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) Fişele de autoevaluare/evaluare sunt validate în consiliul profesoral.
(5) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar respectă procedura cuprinsă în legislaţia în
vigoare şi parcurge următorii paşi:
(a) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii
desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de
învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul aprobat de CA;

(b) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul
profesoral al unităţii de învăţământ ;
(c) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie,
dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare,
documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au
desfăşurat în şcoalăşi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.
(d) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de comisie metodică,
conform graficului activităţilor de evaluare aprobat de CA ;
(e) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul
şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului
activităţilor de evaluare aprobat ;
(f) Fiecare comisie metodică/compartiment/şef ierarhic superior, completează rubrica de evaluare
menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza
procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei, consiliului de
administraţie ;
(g) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii
de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a
personalului didactic/didactic auxiliar ;
(h) Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă
propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în
cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului
la autoevaluare ;
(i) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic
auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare ;
(j) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
(k) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru
fiecare angajat în parte.
(l) Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor
didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
(m) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt
aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la
şedinţa consiliului de administraţie şi prin adresă scrisă.
(n) Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în
termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi
prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.
(6) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului
acordat deconsiliul de administraţie, în conformitate cu graficul aprobat de CA ;
(a) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului ;
(b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5
membri cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate
morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.
(c) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea
în consiliul de administraţie.
(d) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
(e) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ.
(f) La solicitarea cadrului didactic/didactic auxiliar care a contestat punctajul şi/sau calificativul
acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din
unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate
solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

Art. 67 – (1) Evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face pe tot parcursul anului
şcolar prin asistenţele directorului la activităţi, conform calendarului stabilit, al responsabilului comisiei
metodice (pentru personalul didactic de predare).
(2) Autoevaluarea/evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face prin rapoarte de autoevaluare
semestriale/anuale, la solicitarea conducerii unităţii.
(3) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratul şcolar realizează auditarea periodică a resursei
umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.

8.2. Evaluarea personalului nedidactic
Art. 68 - (1) Evaluarea personalului nedidactic se face la începutul anului calendaristic
pentru anul anterior conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.
(2) Evaluarea personalului nedidactic respectă procedura de autoevaluare, evaluarea şefului ierahic
superior, evaluarea CA.
(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului anterior celui în care se face
evaluarea.
(4) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 – 31 ianuarie a fiecărui an.
(5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale
individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ sau
„nesatisfăcător“.

CAP. 9 – DISPOZIŢII FINALE
Art. 69 – Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin afişare la
sediul grădiniţei, site-ul instituţiei, se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de
natură legislativă ulterioare datei adoptării, cu respectarea procedurilor de informare a
angajaţilor.
Art. 70 – După aprobarea sa, Regulamentul intern este obligatoriu pentru toate
categoriile de personal angajat, părinţi şi alte persoane care vin în contact cu instituţia de
învăţământ.
Art. 71. – Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de
intrări/ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi
sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termenul
prevăzut de legislaţia în vigoare.
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