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Abrobat în CA în data de 21.09.2018/PV 

REGULAMENT INTERN AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM 
PRELUNGIT NORD 2, RÂMNICU VÂLCEA  

2018-2019 
 
1.Temei legal: 

 
Art. 1 (1) Având în vedere: 

• Legea Educației Naţionale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial Nr. 18 / 10.01.2011, 
• O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 - Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) completat cu O.M. 3027/2018; 
• OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei—cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ  
preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014, publicat in MOf nr. 112/09.02.2017.  

• Statutul personalului didactic nr. 128 / 1997 cu modificările ulterioare, 
• Codul muncii  art. 262 (1) Legea 53 ⁄ 24.01.2003 cu completările ulterioare, 
• Legea nr. 8 / 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii, 
• OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violentă în unitaţile de 

învăţământ preuniversitar, 
se adoptă prezentul Regulament intern care intra în vigoare începând 21 septembrie 2018 până la 31 
august 2019. 
(2) Prezentul Regulament Intern se propune spre dezbatere Consiliului profesoral la care participă, cu drept 
de vot şi personalul nedidactic şi reprezentanți ai părinţilor. 
(3) Prezentul Regulament Intern se aprobă de către Consiliul de administraţie. 
(4) După discutarea şi aprobarea prezentului Regulament intern în Consiliul profesoral, directorul emite 
decizia de aprobare. 
(5) Regulamentul intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfasurare a activităţii în 
cadrul Grădinitei cu Program Prelungit Nord 2, Rm. Vâlcea. 
(6) Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Rm. Vâlcea va duce la îndeplinire prevederile prezentului 
Regulament intern. 
(7) Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de 
învăţământ, pentru copii şi pentru părinţi / reprezentanţi legali ai copiilor. 
 
2. Organizarea activităţii 
 
Art. 2.1. Activitatea în grădiniţă se organizează conform prevederilor legale şi este condusă de către 
director, comisii, consiliul profesoral, consiliul de administraţie. 
2.2. Finalitatea tuturor activităţilor este optimizarea procesului instructiv- educativ. 
2.3. Tipul  de organizare: grădiniță cu program prelungit. În situaţii speciale (calamităţi, greve, 
epidemii) şi pe o perioadă determinată, durata programului cu preşcolarii poate fi modificată sau 
suspendată prin hotărârea Consiliului de Administraţie.  
2.4. Organigrama grădiniței este următoarea: 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA
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COMISIA PENTRU CURRICULUM

ORGANIGRAMA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2
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S.I.I.R.

COMISIA PENTRU 
RECEPȚIA ALIMENTELOR 

ȘI ALTOR BUNURI

COMISIA PENTRU 
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3. Spaţiul: 
 
Art. 3.1 Activitatea se desfăşoară în imobilul de pe strada Constantin Brâncuși, nr. 7, în 9 săli de 
clasă, astfel: Grupa mijlocie A – Georgescu Monica și Ungureanu Aurora; Grupa mijlocie B – Săliște 
Mihaela și Dragomirescu Emilia; Grupa mijlocie C – Vasile Maria și Popescu Claudia; Grupa mare 
A – Popescu Elena și Dobrică Emanuela; Grupa mare B – Ivănuș Carmen și Duțu Gabriela; Grupa 
mare C – Diaconu Maria și Banu Narcisa; Grupa mică A – Miuță Emanuela și Balici Daniela; Grupa 
mică B – Alexandrescu Gabriela și Popescu Gabriela; Grupa mică C – Tucă Larisa și Necula 
Mihaela. 
Art. 3.1. Accesul în perimetrul unităţii şcolare este interzis pentru persoanele şi vehiculele care nu au 
directă relaţie cu grădiniţa. Toate persoanele care doresc să intre în incinta institutiei vor suna la interfon şi 
se vor legitima. 
3.2. Accesul în unitate a vehiculelor este permis doar pentru aprovizionare sau în cazuri de urgenţă 
(salvare, pompieri). 
 
4. Timpul 

Art. 4.1 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: 8,00-

13,00 / 12,00- 17,00 şi  3 ore activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie, 
studiu individual, complementare procesului de învăţământ care pot fi desfăşurate în instituţie 
sau în afara acesteia.  

(2) Personal didactic auxiliar – 6.30-14.30/7.00-15.00 
(3) Personal nedidactic: îngrijitoare – 6.00 -14.00, 10.00-18.00. 

                                 bucătăreasă - 6.00-14.00 
          mecanic  - 6.00-14.00 
          spălătoreasă -  6.00-14.00 
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4.2. Modificări ale timpului de lucru, definitive sau temporare, nu se pot face decât cu acordul 
directorului grădiniţei. 
4.3. Nerespectarea timpului de lucru se sancţionează conform legii. 
4.4. Alte activităţi, dincolo de limitele temporale precizate la 4(1), se pot desfăşura numai în interesul 
instituţiei şi cu acordul directorului grădinţei. 
4.5. Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine prin condica de prezenţă care există la nivelul instituţiei, 
angajaţii fiind obligaţi să semneze condica la ora începerii şi la ora terminării programului de lucru.  
4.6. Concediul de odihnă se efectuează anual, conform graficului. 
 4.7. În cazul în care un angajat nu poate fi prezent la program din motive medicale este de datoria sa 
să anunţe conducerea instituţiei la începutul zilei respective sau cât mai repede posibil fără 
intermediari sau situaţii incerte.  
4.8. Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical. 
4.9. 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.  
5.0. Angajaţii pot beneficia de învoiri, în interes personal, un număr de ore din cursul unei zile sau o 
zi pe bază de cerere scrisă  cu aprobarea directorului, cu asigurarea suplinirii de către o persoană cu 
aceleaşi atribuţii în instituţie. 
 
5. Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 2 
 
5.1. Directorul reprezintă Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 în relațiile cu terțe persoane fizice și 
juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege. 
5.2. Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie şi de director care conlucrează 
cu consiliul profesoral, comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  
5.3. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este un organ de conducere alcătuit astfel: 3 cadre 
didactice inclusiv directorul, 2 reprezentanţi ai părinţilor, 1 membru al Consiliului Local și 1 membru al 
Primăriei. 
5.4. Conducerea Consiliului de administrație este asigurată de către director.  
5.5. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 
sau a două treimi dintre membri.  
5.6.  Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale: 
a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ; 
b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de echipa de proiect; 
c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 
d) stabilește poziția grădiniţei în relațiile cu terți; 
e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal 
nedidactic; 
f) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; 
g) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 
h) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; 
i) aprobă orarul unității de învățământ; 
j) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director; 
k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale M.E.N.  
5.7 Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți. Hotărârile 
consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea 
posturilor, a funcțiilor de conducere, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de 
sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. 
Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot. 
5.8 Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ.  
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5.9. Directorul Grădiniței cu Program Prelungit Nord 2 este numit prin decizie I.S.J. și are următoarele 
atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia; 
b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ; 
c) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de 
învățământ pe care o conduce; 
d) propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare și funcționare al unității 
de învățământ; 
e) propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget; 
f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de 
muncă ale personalului din unitatea de învățământ; 
g) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii; 
h) prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce. Raportul 
este prezentat în fața consiliului de administraţie şi al consiliului profesoral; 
i) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul național de 
indicatori privind educația. 
5.10. Directorul unității de învățământ exercită conducerea executivă pe durată determinată, în strictă 
conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al 
unității de învățământ și cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. 
5.11. Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor didactice care 
funcţionează în Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2, este prezidat de către director și se întrunește lunar 
sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre 
membrii personalului didactic. 
5.12. Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele: 
a) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 
b) stabilește Codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; 
c) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajat al unității de învățământ, în baza cărora se 
stabilește calificativul anual; 
d) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; 
e) propune consiliului de administrație curriculumul la dispoziția instituţiei preşcolare; 
f) propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a 
cadrelor didactice; 
g) aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale copiilor; 
h) propune consiliului de administrație sancţionarea cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru 
încălcări ale eticii profesionale; 
i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație; 
k) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. 
 
6. Personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 2 
 
6.1. Personalul din grădiniță este format din personal didactic, personal didactic auxiliar și personal 
nedidactic: personal didactic: 18 educatoare, personal didactic auxiliar: 1 administrator financiar, 1 
administrator de patrimoniu,  personal nedidactic: 13 îngrijitoare, 2 bucătărese, 1 spălătoreasă, 1 mecanic. 
6.2. Posturile didactice vacante și rezervate se ocupă prin concurs organizat conform unei metodologii-
cadru elaborate de M.E.N. 
6.3. Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul 
unității. 
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6.4. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare și nedidactice din 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 sunt coordonate de director. Consiliul de administrație aprobă 
comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 
6.5. La nivelul instituției se realizează anual evaluarea activității personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic.  
6.6. Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administrație privind acordarea calificativului 
anual. 
6.7. Veniturile salariale ale directorului, personalului didactic, auxiliar şi nedidactic sunt stabilite prin lege. 
6.8. Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și 
disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de 
administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unității de învățământ emite deciziile 
conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este unitatea de învățământ. 
6.9. Fiecare angajat va semna contractul de muncă, regulamentul intern şi  fişa postului. 
6.10. Angajaţii sunt datori să-şi îndeplinească atribuţiile, să aibă iniţiative pozitive în ceea ce priveşte 
activitatea instituţiei şi să participe efectiv la punerea în practică a unor asemenea iniţiative. 
6.11. Angajaţii au obligaţia de a fi loiali instituţiei şi de a păstra confidenţialitatea activităţilor 
desfăşurate în instituţie. 
6.12. Neîndeplinirea acestor îndatoriri va fi analizată de consiliul de administraţie şi rezolvată conform 
prevederilor legale şi specificaţiilor din regulamentul intern. 
6.13. Angajatul va presta ore suplimentare ori de câte ori este solicitat dacă motivele sunt întemeiate şi ţin 
de buna desfăşurare a programului, siguranţa copiilor, programe extracurriculare cum ar fi excursii şi 
tabere.   
6.14. Angajatul nu va permite nimănui fotografierea clădirii sau a copiilor fără acordul directorului 
grădiniţei.  
6.15. Angajatul nu va primi în vizită prieteni sau membri ai familiei în timpul în care lucrează (decât în 
cazuri excepţionale) şi nu va folosi în mod abuziv telefonul mobilul pe durata programului de lucru.  
6.16. Angajatul va participa la cursurile de acordare de prim ajutor, va efectua manevre de resuscitare 
atunci când este nevoie şi va şti să folosească trusa de prim ajutor. 
6.17.  Angajatul va participa la cursul de prevenire a incendiilor (o oră pe semestru). 
6.18. Prevenirea hărţuirii sexuale. Angajaţii nu vor avea în nici un moment contact fizic cu elevii prin 
mângâieri excesive, gesturi obscene etc. Orice persoană care observă un comportament anormal este 
rugată să anunţe imediat directorul instituţiei . 
6.19. În momentul în care angajatul nu mai lucrează pentru Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, este 
obligat să returneze toate materialele pe care le-a primit  / împrumutat de la grădiniță/Asociația părinților în 
perioada în care a lucrat (cu excepţia consumabilelor).  
6.20. Angajatul va acorda o importanţă deosebită relaţiilor cu părinţii/ reprezentanții legali ai copiilor sau 
alţi aparţinători (limbajul verbal şi non verbal). Angajatul va stabili o relaţie deschisă, neconflictuală dar 
strict profesională cu părinţii/ tutorii copiilor, cu alţi aparţinători şi cu colegii.  
6.21. Angajatul va acorda atenţie înfăţişării sale exterioare.  
6.22. Angajatul are obligaţia de a  fi punctual în fiecare zi şi în orice anotimp şi va utiliza integral timpul de 
lucru la grupă. 
6.23. Angajatul nu va colecta în nici o situaţie bani de la părinţi sau aparţinători. Singurele persoane care 
fac acest lucru sunt administratorul de patrimoniu pentru alocația de hrană sau reprezentantul Asociației 
părinților – donații, sponsorizări.  
6.24. În cazul apariţiei unei situaţii conflictuale de orice natură, aceasta va fi prezentată direct directorului 
instituţiei. Discutarea unor probleme de ordine interioară  cu părinţii sau aparţinătorii este de dorit să nu 
aibă loc. Conducerea îşi va da tot interesul pentru realizarea unei atmosfere în care părerile critice şi alte 
comentarii să fie ascultate şi oferite soluţii.   
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6.25. Părinţii pot face sugestii sau sesizări scrise Consiliului de administraţie sau Comisiei pentru cercetare 
disciplinară, iar acestea au obligaţia de a analiza şi a răspunde în termen de 15 de zile.  
6.26. Angajaţii vor respecta graficul de concedii de odihnă. 
6.27. Angajaţii respectă cu stricteţe disciplina muncii, specifică instituţiei noastre (orar, regulament intern, 
repartiţia sălilor de clasă, etc.). Toţi angajaţii vor respecta termenele limită stabilite prin documentele 
programative ale instituţiei. 
6.28. Educatorii şi personalul nedidactic sunt obligaţi să supravegheze copiii în timpul jocului în aer liber 
şi în timpul mesei. Copiii sunt preluaţi direct de la părinţi/ tutori (sau aparţinători) şi sunt predaţi direct 
acestora. Copiii nu se vor afla nici un moment singuri şi nesupravegheaţi în clădire sau în curte. Ieşirea 
copiilor în curtea grădiniței şi intrarea acestora în clădirea grădiniţei se va face ordonat. Copiii vor fi 
însoţiţi de către cadrul didactic. Angajatul nu va purta discuţii cu alte persoane în timpul în care copiii se 
joacă, discuţii ce ar putea să-i distragă atenţia de la copii. Angajatul nu va sta nici un moment cu spatele la 
copii şi se va plasa în curte într-un loc care să-i permită supravegherea FIECĂRUI copil.). 
6.29. În cazul unui accident cadrul didactic va anunța părintele.  
6.30. Fumatul şi consumul de alcool sunt interzise în spaţiul grădiniţei. 
6.31. În instituție este interzisă propaganda religioasă, politică sau de orice altă natură. 
6.32. Directorul  şi reprezentaţii CEAC, pot controla în orice moment activitatea la grupă şi pot face 
sondaje despre gradul de satisfacţie al părinţilor şi nivelul de pregătire al copiilor.  
6.33. Personalul va indeplini toate atribuţiile specificate în fişa postului.  
 
7. Atribuții ale personalului angajat: 
 

7.1.OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ INDIVIDUALĂ ALE PERSONALULUI DIDACTIC : 
7.1.1 . Proiectarea eficientă a curriculumului 

• Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor.  
• Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 
• Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare. 
• Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi locale.  
• Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi 

culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 
7.1.2. Realizarea curriculumului 

• Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, 
individual sau în grup) în activităţile de învăţare. 

• Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor. 
• Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în 

unitatea de învăţământ.  
• Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor. 
• Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, 

individual sau în grup) în activităţile de învăţare. 
• Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor. 
• Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în 

unitatea de învăţământ. 
• Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor. 
• Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor 

în privinţa progresului şcolar realizat. 
• Realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor.  
• Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate. 
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• Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. 
• Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. 
• Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice, demografice, etnice, 

economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de 
învăţământ. 

• Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.  
• Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, 

capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute. 
7.1.3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 

• Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în 
vigoare. 

•  Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare. 
• Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul 

unităţii de învăţământ. 
•  Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
• Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării. 
•  Promovarea autoevaluării educabililor. 

7.1.4. Realizarea  activităţilor extracurriculare 
• Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor 

curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de 
beneficiarii de educaţie. 

• Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de 
învăţământ. 

• Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza 
planificării stabilite. 

• Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi 
comunitare. 

7.1.5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 
• Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local. 
• Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice 

şi de dezvoltare profesională. - Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la 
nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate. 

• Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii / centrului de documentare şi informare şi a 
surselor de informaţie disponibile. 

 7.1.6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii 
acesteia  

• Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.  
• Realizarea comunicării  formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi 

procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor 
şcolare conform prevederilor legale. 

•  Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul 
unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii). 

•  Realizarea  / participarea la programe / activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.  

•  Realizarea / participarea la programe / activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii 
europene. 
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•  Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de 
organizaţie. 

• Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. 
 
 
 

7.2.OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ INDIVIDUALĂ ALE PERSONALULUI DIDACTIC 
AUXILIAR : 

- ADMINISTRATOR  FINANCIAR  
7.2.1 . Proiectarea activităților 
- Respectarea planurilor manageriale ale grădiniței 
- Implicarea în proiectarea activităţii grădiniței, la nivelul comartimentului financiar 
- Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 
- Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 
7.2.2. Realizarea activităților 
- Angajează unitatea şcolară, alături de director, în orice acţiune patrimonială 
- Întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele şi în condiţiile 

stabilite de lege ;  
- Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de 

alcătuire şi completare în vigoare;  
- Organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;  
- Întocmeşte împreună cu conducerea grădiniței planuri de venituri şi cheltuieli; 
- Se preocupă permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a datelor în programele de 

contabilitate;  
- Ţine evidenţa financiar –contabilă într-o bază de date electronică;  
-  Răspunde de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii al MEN conform legislaţiei în 

vigoare. 
- Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor 
şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor ; 

- Consilierea /îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale; 
- Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru compartimentul financiar -

contabil, le aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la 
nevoile unităţii şcolare  

- Aduce la cunoştinţă personalului conţinutul procedurilor operaţionale. 
7.2.3. Comunicare și relaționare 
- Organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic 

în evidenţa contabilă; 
- Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;  
- Fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţilor subordonate. 
- Se preocupă permanent de aducerea la cunoştinţă a tuturor activităţilor din serviciul 

contabilitate 
- Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a 

salariaţilor; 
- Clasează şi păstrează toare actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişele, 

balanţele de verificare şi răspunde de activitatea financiar- contabilă 
7.2.4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 
- Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe care este încadrată; 
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- Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în cunoaşterea legislaţiei în 
vigoare; 

- Pune în aplicare cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională  
7.2.5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 
-  Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii grădiniței. 
- Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea 

compartimentului. 
- Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 
- Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU: 

a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ;  
b) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi 
documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice;  
c) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire;  
d) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea grădiniţei, pe linia securităţii şi sănătăţii în 
muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;  
e) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;  
f) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la existenţa, 
utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-
contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;  
g) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi 
eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din 
compartimentul administrativ;  
h) alte atribuţii prevăzute în fişa postului. 
7.3.OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ INDIVIDUALĂ - POSTURI NEDIDACTICE : 

1. Realizarea atribuțiilor corespunzătoare funcției; 
2. Identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare la activitățile curente prevăzute în fișa postului; 
3. Cunoașterea și aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activității desfășurate; 
4. Inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; 
5. Respectarea normelor de disciplină și a normelor etice în îndeplinirea atribuțiilor. 

 
8. Copiii 
 
Art. 8.1. Ne dorim formarea unei comunităţi, în care accentul se pune pe "noi" şi nu pe "eu", pe 
valori comune care să fie respectate nu prin constrângere, ci prin responsabilizare, prin încurajarea 
comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile reprezintă mai mult decât reguli; ele stabilesc direcţia 
în viaţă, dându-i sens şi scop.  
Codul de conduită a fost creat pentru a dezvolta la copil respectul faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă 
de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Acest cod care are, în primul rând, rol preventiv, de 
conştientizare a copilului că grădiniţa este o mini-societate în care regulile trebuie respectate spre 
binele tuturor.  
8.2. Drepturile copiilor: 
Copiii Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea au dreptul: 

• să beneficieze de o educaţie de calitate; 
• să fie îngrijiţi pe perioada în care participă la activităţi organizate de grădiniţă; 
• să fie trataţi în mod egal indiferent de naţionalitate, religie, rasă, sex şi nevoi speciale; 
• să folosească baza materială a instituţiei; 
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• să fie trataţi cu demnitate şi respect; 
• să înveţe în siguranţă,  într-un mediu optim ; 
• să fie informaţi de regulamentul grădiniţei; 
• să fie îndrumaţi spre folosirea eficientă a timpului de lucru; 
• să-şi exprime părerea; 
• să fie ascultaţi; 
• să fie ajutaţi să rezolve conflicte pe cale amiabilă; 
• să fie premiaţi sau să li se ofere diferite distincţii; 
• să fie fericiţi. 

8.3. Responsabilităţile copiilor: 
Copiii Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea au următoarele responsabilităţi:  

• să vină la grădiniţă cu regularitate şi la timp; 
• să aducă la grădiniţă doar lucrurile permise de regulament; 
• să îi trateze pe ceilalţi cu respect; 
• să-i asculte pe ceilalţi; 
• să respecte intimitatea celorlalţi; 
• să respecte proprietatea instituţiei ; 
• să păstreze curăţenia în clădirea şi curtea grădiniței; 
• să-şi asume regulamentul intern, regulile grupelor şi consecinţele nerespectării lor. 

NOTĂ: 
Educatoarele vor încerca să insufle copiilor trăsături de caracter cum ar fi: responsabilitate, respect, 
prietenie, compasiune, devotament, onestitate, generozitate, integritate, autocontrol atât în grădiniţă 
cât şi atunci când participă la activităţi extraşcolare. 
8.4. Reguli de conduită: 
(1) Starea de sănătate: 

La începutul anului şcolar, reprezentanţii legali ai copilului vor prezenta documentele cerute 
de către legislaţia în vigoare. Dacă pe parcursul anului şcolar copilul lipseşte mai mult de trei zile 
consecutiv din cauza unor probleme medicale, reintegrarea copilului în grădiniţă se poate face numai 
pe baza avizului epidemiologic, eliberat de medicul de familie.  

Îmbrăcămintea curată şi adecvată sunt absolut necesare, motiv pentru care copilul va avea 
asupra lui schimburi și papuci de interior. Toate obiectele personale vor purta înscrise pe etichetă 
numele copilului cu marker permanent, în caz contrar, nu ne putem asuma obligaţia de a nu pierde 
obiecte personale.  

Orice tratament medicamentos va fi administrat numai de către părinţi. Copilul nu are voie să 
aibă asupra sa medicamente, iar personalul grădinţei nu va face tratamente medicamentoase! 
Excepţie face tratamentul medicamentos de prim ajutor, numai cu acordul părintelui. 

 Nu este permisă intrarea copilului in grădiniţă în următoarele cazuri: 
 Febră  de peste 37 °C; 
 Vomă şi/sau diaree; 
 Nas care curge asociat cu febră şi / sau tuse cu secreţie asociată cu febră; 
 Tăieturi deschise, iritaţii; 
 Păduchi; 
 Boli contagioase ca: varicelă, rujeolă, rubeolă, oreion, scabie, conjunctivită, hepatită, 

streptococ. 
În cazul bolilor contagioase, copiii pot reveni la grădiniţă dacă prezintă un aviz epidemiologic de 

la medicul de familie. Părintele este obligat să anunţe cât mai repede posibil în cazul în care copilul 
are o boală contagioasă pentru a putea informa familiile celorlaţi copii din grădiniţă. Părintele este de 
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asemenea obligat să anunţe educatorul/asistenta medicală asupra oricăror forme de alergii (inclusiv la 
medicamente) de care suferă copilul.  
(2)  Siguranţa copiilor. La grădiniţă, copiii sunt supravegheaţi în permanenţă. În cazul în care apar 
totuşi accidente, copiilor li se va acorda primul ajutor şi apoi vor fi trimişi la spital(dacă este cazul) și 
vor fi anunțați părinții. 
(3)  Prezenţa  
Considerăm ca esenţială prezenţa constantă a copilului în procesul de educaţie; în acest sens, copilul 
trebuie să aibă un număr minim de absenţe. Părinţii sunt rugaţi să-şi programele excursiile şi vacanţele cu 
copiii în afara programului grădiniţei. În cazul absentării copilului părintele trebuie să anunţe telefonic 
instituţia înainte de ora 8.00 am. 
Dacă copilul lipsește 21 de zile consecutive nemotivat va fi retras din program. 
 (4) Sosirea copilului la grădiniţă 
Copiii trebuie însoţiţi până la intrarea în  sala de grupă la sosire şi predaţi educatoarei. Copiii trebuie să 
sosească la grădiniţă până la ora  8:30.  
(5) Plecarea copilului de la grădiniţă 
Din motive de siguranţă, educatoarea trebuie să ştie când şi cu cine a plecat copilul de la grădiniţă la 
sfârşitul programului, de aceea părinţii trebuie să o contacteze la plecare. În cazul în care altcineva decât 
reprezentanţii legali iau copilul de la grădiniţă, educatoarea va permite acest lucru numai în condiţiile în 
care numele acestuia apare pe lista aprobata de parinte. Lista persoanelor care pot ridica copilul de la 
gradiniţă se predă în termen de 3 zile de la semnarea contractului de şcolarizare. 
Părinţii trebuie să ajungă la timp pentru a lua copilul de la grădiniţă. Copiii pot pleca între orele 12:45- 
13:00 şi respectiv între orele 16:00 – 17:00. Dacă un copil nu este luat acasă până la orele 13:00, va trece 
automat la programul prelungit. Din momentul sosirii lor la grădiniţă, părinţii vor fi responsabili pentru 
copilul lor şi de aceea, acesta nu poate fi lăsat nesupravegheat pe coridor sau în curte.  
(6) Ţinuta 
Copiii vor purta o îmbrăcăminte adecvată, comfortabilă (pantalon cu elastic, fără bretele) şi vor avea 
pantofi de interior, fără şiret. Deşi există şortuleţe pentru activităţile de educaţie plastică, îmbrăcămintea se 
poate păta, de aceea rochiţele sau hainele pretenţioase trebuie evitate. Nu se admit bijuterii la grădiniţă. Pe 
jachete, pantofii de interior şi exterior trebuie scris, cu marker permanent, numele copilului. Fiecare copil 
trebuie să aibă la grădiniţă două seturi de haine de schimb în eventualitatea unor accidente neprevăzute, a 
murdăririi sau a udării hainelor pe care le poartă.  
(7)  Pauza de gustare 
Copiilor li se va asigura gustarea conform unui meniu prestabilit. 
Copiii nu vor avea asupra lor: dulciuri, chipsuri, gumă de mestecat, ciocolată şi  băuturi cofeinizate sau 
carbogazoase. 
(8) Lucruri care pot fi aduse la grădiniţă 
La grădiniţă nu se aduc jucării, cărţi, bani sau alte obiecte de valoare; fac excepţie cazurile în care copilul 
trebuie să aducă un anumit obiect la cererea educatoarei pentru jocuri sau activități. Copiii nu vor avea 
asupra lor telefoane mobile. Copiii pot aduce la grădiniţă obiecte sau cărţi legate de tema săptămânală dar 
ele vor fi predate educatoarei la intrarea în grădiniţă şi folosite exclusiv în timpul activităţilor. Copiii sunt 
încurajaţi să aducă în mod special cărţi. 
(9) Reguli de funcţionare 
Copilul învaţă în grădiniţă cele mai importante lecţii de viaţă. Veţi întâlni în grădiniţă reguli 
precum „Împarte jucăriile! Fii cinstit! Nu lovi! Pune lucrurile la loc după ce le-ai folosit! Strânge jucăriile 
cu care te-ai jucat! ” 
Pentru un copil, grădiniţa constituie primul pas independent în afara mediului familial. Aici, copilul are 
primele interacţiuni individuale şi de grup. În acest mediu, copilul se pregăteşte pentru dezvoltarea 
cognitivă ulterioară. 
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În Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 muncim pentru a face această primă experienţă atât comfortabilă 
cât şi reuşită pentru fiecare copil. Noi oferim un mediu sigur şi plăcut, organizat şi monitorizat de 
educatoarele cu experienţă în strategiile moderne de predare-învăţare. În acelaşi timp, respectarea regulilor 
este esenţială pentru programul nostru, deoarece îl ajută pe copil să-şi asume  responsabilitatea propriilor 
comportamente, să îi respecte pe colegi şi proprietatea acestora. Respectarea aceloraşi reguli şi acasă şi 
întărirea lor pozitivă va duce la însuşirea lor mai rapidă de către copil. 
(10)  Observaţii privind monitorizarea şi disciplina  
Rolul educatoarelor este de a facilita învăţarea prin crearea unei atmosfere în care copiii să vină în 
contact direct cu lumea înconjurătoare. Acest mediu va include atât activităţile didactice structurate 
cât şi cele de activităţi dirijate /  jocuri libere pe centre. Ne dorim ca fiecare copil să se simtă 
comfortabil şi în siguranţă la grădiniţă. Încercăm să creem un mediu interesant, în care copilul să 
simtă că este apreciat şi lăudat pentru eforturile sale. 
Există anumite limite care nu pot fi depăşite în cadrul activităţilor. Copiii învaţă din modele, din 
consecinţele naturale şi logice ale acţiunilor. Credem că învăţarea se realizează în condiţii optime 
atunci când există anumite reguli clare şi consecinţe pentru comportamentul indezirabil. Copiii 
trebuie să înveţe să-şi monitorizeze singuri comportamentul, să facă alegerea corectă. Recompensele  
şi aprecierea eforturilor creează o atmosfera caldă şi prietenoasă.  
Regulile grupelor pot include: 

1. Tratează-i pe ceilalţi aşa cum vrei tu să fii tratat!. 
2. Când alţii vorbesc, tu asculţi! Cand tu vorbeşti, alţii ascultă! Dacă ai o urgenţă întrerupi  

conversaţie cu: „Scuzaţi-mă!” 
3. Rezolvă conflictele prin cuvinte politicoase!  
4. Pune jucăriile la loc dupa ce te-ai jucat! Jucăriile aparţin tuturor şi trebuie păstrate în bune 

condiţii. 
5. În interior trebuie să mergi, afară poţi să alergi!  
6. În clasă, pe coridor şi în baie foloseşte o voce moderată, de interior!  
7. Salută şi foloseşte cuvinte frumoase: “te rog frumos”, “ mulţumesc”! 
8. Străduieşte-te să faci lucrurile cât mai bine!  

În Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 pedepsele corporale sunt inadmisibile. Folosirea 
acestui tip de pedepse de către părinţi sau bunici în incinta clădirii este strict interzisă. De asemena, 
este STRICT interzis aparţinătorilor unui copil să admonesteze verbal un alt copil din grădiniţă. 
Copiii intră adeseori în conflicte de scurtă durată, iar medierea acestora se face numai de către 
educatoare.     

LIMBAJUL folosit atât de către educatoare cât şi de către copii şi părinţi trebuie să fie unul 
corect din punct de vedere gramatical (care exclude jargoanele şi regionalismele), iar tonul: moderat, 
de interior.   

Regulile stabilite se comunică părinţilor. Se recompensează copiii pentru respectarea regulilor 
şi se pune accentul pe întărirea pozitivă a comportamentului adecvat; copilul este încurajat verbal, 
apreciat, i se oferă recompense, diplome, i se dă posibilitatea alegerii unei activităţi / joc preferat, etc. 
Părinţii sunt anunțați imediat în cazul în care vor apărea probleme de comportament, pentru a vedea 
dacă mediul de la grădiniţă sau de acasă afectează în vreun fel comportamentul copilului.  
 (11). Jocurile şi activităţile în curte constituie o parte importantă a programului, cu excepţia zilelor 
în care plouă torenţial sau vremea este foarte vântoasă. Copiii trebuie să fie îmbrăcaţi adecvat şi să 
aibă haine de rezervă în cazul în care se udă. Toţi copiii trebuie să iasă în curte. Dacă un copil este 
bolnav, el va trebui să rămână acasă şi nu în sala de grupă, deoarece nu se asigură supravegherea. 
Părinţii copiilor care produc daune clădirii, locului de joacă, arborilor decorativi, echipamentului sau 
materialelor didactice vor trebui să plătească aceste daune. Copiii trebuie să păstreze curăţenia în 
clădire şi în curte.  
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(12) Excursii si vizite  
Programul grădiniţei prevede realizarea unor excursii sau vizite la obiective din oraş (muzee, 
magazine, biblioteci, expozitii, săli de spectacole, parcuri) sau din împrejurimile oraşului (grădina 
zoologică, ferme de animale). Educatoarele sunt obligate să aibă acceptul scris al reprezentantului 
legal sau altă persoană înputernicită de către acesta, că este de acord cu ieşirea copilului din spaţiul 
instituţiei şi participarea lui la activitate.  
(15) Instructaj în caz de incendiu şi de cutremur 
Pe parcursul anului şcolar, se va realiza, în cadrul fiecărei grupe un instructaj referitor la părăsirea 
clădirii în caz de incendiu şi de cutremur. De asemenea, se vor face mai multe simulări în acest sens.  
 

9. Părinţii / reprezentanţii legali 
 
Art.9.1. Comunicarea cu părinţii  
În educaţia copiilor comunicarea şi colaborarea între grădiniţă şi părinţi sunt esenţiale.  
În luna septembrie 2018 se vor alege membrii C.R.P.- Consiliul reprezentativ al Părinților. 
Organizaţia reuneşte reprezentanţi ai părinţilor de la fiecare grupă de grădiniţă. C.R.P. va permite 
schimbul de informaţii între părinţi şi profesori, pot organiza activităţi de strângere de fonduri pentru 
diferite tipuri de proiecte şi alte activităţi comune pentru toţi copiii de la grădiniță.  

 
Comunicarea părinte-profesor se poate realiza prin: 

• comunicări zilnice verbale privind evoluţia copilului din ziua respectivă; 
• întâlniri cu părinţii: la aceste întâlniri prezenţa este obligatorie, fiind scuzate doar absenţele pe 

motiv de boală sau absenţă din localitate. Părinţii care au absentat sunt rugaţi să contacteze 
educatoarea grupei. 

• reprezentanţii legali ai copilului pot stabili întâlniri cu educatoarea grupei ori de câte ori 
consideră necesar, educatoarele de la grupă programând o oră pe săptămână dedicată 
întâlnirilor individuale și consilierii părinților. 

• participarea ca voluntar la programul unei zile a reprezentanţilor legali sau al unei persoane 
desemnate de aceştia se poate face conform unei programări; 

• anunţuri la avizierul grădiniţei; 
• fişe de evaluare periodică; 
• seminarii pentru părinţi; 
• vizite la domiciliu. 

9.2. Încadrarea părinţilor în orarul grădiniţei este o obligatie morală a acestora. Orele de venire şi de 
plecare sunt stricte şi trebuie respectate. Un program riguros este benefic pentru copil (îşi formează un ritm 
de viaţă, îl va ajuta mai târziu să respecte termene, participă la toate activităţile educative, au mai mult timp 
pentru jocurile la alegere datorită eficienţei programului educaţional)  este benefic pentru părinte (îşi poate 
programa activităţile după un orar fix) şi ajută personalul pentru oferirea unui program educativ coerent şi 
de calitate.  
9.3 Părintele cunoaşte foarte bine starea de sănătate a copilului său. În nici un caz nu se va aduce copilul la 
grădiniţă dacă acesta a făcut febră peste noapte, are o secreţie lipicioasă pe ochi la trezire sau prezintă pete 
sau puncte pe corp. Un copil adus la grădiniţă bolnav, nu numai că nu se va însănătoşi dar starea lui se va 
agrava şi pot apărea complicaţii. Părintele are obligaţia de a aduce copilul la grădinţă sănătos şi să anunţe 
orice schimbare de sănătate.  
9.4.Părintele sau reprezentantul legal cu care este semnat Contractul educațional trebuie să precizeze 
persoanele care pot lua copilul de la grădiniță. Din motive de securitate, instituţia noastră îşi rezervă 
dreptul de a nu preda copilul unei persoane care nu se află pe această listă. Dacă intervine o urgenţă şi 
părintele este nevoit să trimită o altă persoană decât cele specificate, trebuie să anunţe telefonic personalul 
grădiniţei.  
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9.5..În cazurile de divort, reprezentantul legal al copilui trebuie sa anunţe în termen de 24 de ore 
intervenirea unei situaţii privind încredinţarea spre creştere şi educare a copilului. Personalul grădiniţei nu 
va da declaraţii scrise şi nu apar ca martori în conflicte familiale, cu excepţia solicitării din parte instanţei 
de judecată. Portofoliul copilului va fi înmânat reprezentantului legal la care locuieşte copilul în mod 
obişnuit şi care se ocupă de creşterea şi de educarea acestuia, acesta obligându-se să transmită informaţiile 
la care este îndreptăţit şi celălalt părinte. Transmiterea acestor informaţii către reprezentantul legal sau 
către alte persoane care au dreptul de a menţine relaţii personale se va face numai cu respectare interesului 
superior al copilului precum şi a dispoziţiilor speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea 
informaţiilor cu caracter personal.  
9.6. În cazul în care apar stări conflictuale, familia copilului trebuie să facă eforturi pentru rezolvarea pe 
cale amiabilă a oricăror neînţelegeri. Nu se vor admite ridicări de ton sau injurii la adresa copiilor, altor 
părinţi sau rude, sau la adresa personalului grădiniţei.  
9.7. Părinţii vor fi consultaţi în permanenţă şi vor contribui la îmbunătăţirea constantă a îmbunătăţirea 
serviciilor noastre. C.R.P. va avea întâlniri regulate cu conducerea grădiniţei. De asemenea, părinţii fac 
parte din Consiliul de administraţie şi din CEAC (consiliu care răspunde de evaluarea internă a calităţii 
tuturor aspectelor instituţiei preşcolare). 
 
10.Sărbătorirea zilelor de naştere 
 
Copiii îşi pot sărbători zilele de naştere în timpul programului doar dacă părinții au consemnat acest 
lucru în procesul-verbal al grupei și au stabilit împreuna meniul pentru petrecere.  
 
11.Baza materială 
 
Art. 11.1. Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ presupune păstrarea bunurilor 
existente şi procurarea de noi fonduri. 
11.2. Întreg personalul grădiniței se va implica în găsirea altor resurse, extrabugetare (sponsorizări, 
donaţii, activităţi productive generatoare de venituri etc.), prin care grădiniţa să capete o baza 
materială mai puternică. 
11.3. Aprecierile anuale ale activităţii cadrelor vor include şi criteriul contribuţiei angajatului la 
creşterea bazei materiale. 
11.4. Angajatul este responsabil pentru menţinerea în perfectă stare de funcţionare a mobilierului şi 
materialelor didactice şi este obligat să informeze prompt în cazul deteriorării acestora.  
11.5. Angajatul se va implica activ în păstrarea curăţeniei curţii şi interiorului.  
11.6. Angajatul  va fi responsabil de: 

-modul în care este întreţinută clădirea şi sala de clasă. Angajatul va acorda atenţie 
consumului de electricitate şi apă în sala de clasă şi săli de baie (din motive economice şi 
ecologice);  
-mobilier; 

 
12. Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă 
 
 (1) Angajatorul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătătți 
salariaților. 
 (2) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate 
de muncă. 
(3) În cadrul propriilor responsabilități, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 
securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de 
informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și 
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mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire: 
a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la sursă; 
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea locurilor de muncă și alegerea 
echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii 
monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății; 
e) luarea în considerare a evoluției tehnicii; 
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin 
periculos; 
g) planificarea prevenirii; 
h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală; 
i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare. 
  

13.Asigurarea angajaților pentru risc de accidente de muncă și boli profesionale 
 

 (1) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și boli 
profesionale, în condițiile legii. 
(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul securității și sănătații în 
muncă. 
(3) Modalitățile de instruire se stabilesc de comun acord cu salariații unității 
(4) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în următoarele situații: 
a) în cazul noilor angajați; 
b) în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii; 
c) în cazul salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni; 
d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu. 
(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea 
salariaților. 
În scopul asigurării implicării salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției 
muncii, se va constitui Comisia de securitate și sănătate în muncă, ce are atribuții specifice potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare. 
Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu consultarea 
angajaților precum și cu Comisia de securitate și sănătate în muncă.  
Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii, 
organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 
14. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme 

de încălcare a demnitații 
 

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații. 
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune 
politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate 
sindicală, este interzisă. 
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute 
în legislația muncii. 
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(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 
cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 
Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activitații 
desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea 
demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare. 
(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 
munca egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum 
și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațiile de muncă, referitoare la: 
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea 
posturilor vacante; 
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 
d) stabilirea remunerației; 
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale; 
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și 
recalificare profesională; 
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale; 
h) promovarea profesională; 
i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare. 

 Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită 
naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitătile de sex sunt 
determinante 

Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată 
discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 

Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, 
integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă. 

 Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit 
drept hărțuire sexuală, având ca scop: 

• de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată; 

• de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce priveste promovarea profesională, 
remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea 
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de 
viața sexuală. 
Toti salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru 

încălcarea acestora. 
 Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public 

faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, 
că angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice  manifestare confirmată de 
hărțuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancționați disciplinar. 

Persoana care se consideră hărțuita sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care 
va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă. 
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Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce 
investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica 
măsuri disciplinare. 

 La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. 
Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, 

cât și împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte 
discriminatoare și vor fi sancționate conform dispozitiilor legale în vigoare. 

Hărțuirea sexuală constituie și infractiune. 
Potrivit dispozițiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificările ulterioare, hărțuirea 

unei persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține satisfacții de natură sexuală, de 
către o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care i-o conferă funcția îndeplinită la 
locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în 
unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, 
precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților. 

 Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității 
fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale 
ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor 
prevăzute de lege. 

 
15. Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariațiilor 

 
SECȚIUNEA 1 
OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

  Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
• să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 

desfășurarea relațiilor de muncă; 
• să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 
• să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil și din contractele individuale de muncă; 
• să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității; 
• să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor susceptibile să nu afecteze 

substanțial drepturile și interesele acestora; 
• să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să 

vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 
• să înfiinteze Registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute 

de lege ; 
• să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
• să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 
 SECȚIUNEA A II-A 
OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR 

Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele obligații: 
• obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce le revin 

conform fișei postului; 
• obligația de a respecta disciplina muncii; 
• obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 
• obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 
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• obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 
• obligația de a respecta secretul de serviciu; 
• alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 Salariatii Angajatorului au obligații privind: 
• realizarea responsabilă și la un nivel maxim de competență a îndatoririlor de serviciu; 
• respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă; 
• respectarea programului de lucru și folosirea integraăa și eficientă a timpului de lucru pentru 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu; 
• însușirea și respectarea normelor de muncă, a altor reguli și instrucțiuni stabilite pentru 

compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 
• utilizarea responsabilă și în conformitate cu documentațiile tehnice a aparaturii, 

echipamentelor, instalațiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care își 
desfășoară activitatea sau la care au acces, precum și exploatarea acestora în deplină 
siguranță; 

• respectarea normelor de protecția muncii și a mediului; 
• ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și 

perfecționare profesională recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor și 
instrucțiunilor privind activitatea pe care o desfășoară; 

• obligația de loialitate față de Angajator; 
• comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalți salariați, 

asigurarea unui climat de disciplină, ordine și bună înțelegere; 
• înștiințarea fără întârziere a șefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenței unor 

nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, și acționarea pentru 
diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața 
persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului; 

• respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului și posedarea legitimației de serviciu 
în stare de valabilitate; 

• anunțarea șefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării 
la serviciu (boală, situații fortuite); 

• păstrarea secretului de serviciu; 
• participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator; 
• evidența, raportarea și autoevaluarea activității profesionale, conform procedurii și criteriilor 

elaborate de conducerea Angajatorului și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; 
• respectarea și îndeplinirea dispozițiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii medicale 

și în orice alte contracte în care salariații au atribuții de realizare a unor activități; 
• îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de 

conducerea Angajatorului pentru buna desfășurare a activității. 
Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, inundație sau orice 
situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau obiecte 
uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial generatoare de astfel de situații și să acționeze, 
după caz, pentru rezolvarea acestora și pentru diminuarea efectelor lor negative. 
Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai scurt posibil. 
În situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a Angajatorului, fiecare salariat are 
obligația de a participa, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror 
lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului. 
 SECȚIUNEA A III-A  

DREPTURILE SALARIAȚILOR 
 Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi: 
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• dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
• dreptul la repaus zilnic și săptamânal; 
• dreptul la concediu de odihna anual ; 
• dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 
• dreptul la demnitate în muncă; 
• dreptul la securitate și sănătate în muncă; 
• dreptul la acces la formarea profesională; 
• dreptul la informare și consultare; 
• dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului 

de muncă; 
• dreptul la protecție în caz de concediere; 
• dreptul la negociere colectivă și individuală; 
• dreptul de a participa la acțiuni colective; 
• dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
• alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 Drepturile salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 
 SECȚIUNEA A IV-A 
DREPTURILE ANGAJATORULUI 
 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; 
b)  să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; 
c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; 
f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a 

realizării acestora. 
 
16. Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților 
  
          Salariații au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiții individuale, dar 
numai în legatură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfășurată. 
Prin petiție se întelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează 
conducerii Angajatorului în condițiile legii și ale regulamentului intern. 
Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 
  Cererile sau reclamațiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului și se 
înregistrează la secretariat/Registratură. 

În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai 
amănunțită, reprezentantul legal al Angajatorului numește o persoană sau o comisie care să verifice 
realitatea lor. 

În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu 
constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al Angajatorului. 

Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 
30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației. 

În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai 
amanunțită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

 Salariații nu pot formula doua petiții privitoare la aceeași problemă. 
În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe petiții cu același 
obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 
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Dacă după trimiterea răspunsului se primeste o nouă petiție cu același conținut sau care 
privește aceeași problemaă, acestea se clasează, făcându-se mențiune că s-a verificat și i s-a dat 
deja un răspuns petiționarului. 

Salariații și Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin buna înțelegere 
sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare. 

Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011. 
  
 17. Reguli concrete privind disciplina muncii 

 
 Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 
disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârsit o abatere disciplinară. 
Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 
săvîrțită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și 
dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Sunt interzise: 
• prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau 

consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de 
serviciu sau care perturbă activitatea altor salariați; 

• nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată; 
• părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fărp aprobare sau pentru alte 

interese decât cele ale Angajatorului; 
• executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului 

Angajatorului; 
• scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparținând 

acesteia, fără acordul scris al conducerii Angajatorului; 
• înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau de uz comun, precum și 

deteriorarea funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor 
utilizări ori manevrări necorespunzătoare; 

• folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștință pe orice cale sau copierea pentru 
alții, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații privind 
activitatea Angajatorului sau a datelor specificate în fișele sau dosarele personale ale 
angajaților; 

• prestarea oricărei activități remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau 
în timpul liber - în beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului; 

• efectuarea de mențiuni, ștersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de 
prezență; 

• atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați, față de managementul unității sau 
față de beneficiari (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea și 
vătămarea integrității corporale sau a sănătații); 

• comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța Angajatorului, a propriei 
persoane sau a colegilor; 

• manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului; 
• folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, 

mijloace fixe sau materii prime ale acestuia; 
  Încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de 

comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancționează ca atare, indiferent de funcția 
sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârșit fapta. 
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 Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către salariați a 
obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de serviciu stabilite 
în contractele individuale de muncă, în fișa postului, în Regulamentul intern sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ori de ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

 
  

18. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile 
 
 Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o 

abatere disciplinară sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Amenzile disciplinare sunt interzise. 
Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. 

  
19. Regulile referitoare la procedura disciplinară 
 
   Ca urmare a sesizării conducerii Angajatorului cu privire la săvârșirea unei abateri 
disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, Regulamentului intern, 
contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor și 
dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, directorul sau persoana împuternicită de acesta va 
dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens. 

Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, și un reprezentant al 
organizației sindicale al cărui membru este salariatul cercetat. 

 Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune nu poate fi dispusă inainte de efectuarea 
unei cercetări disciplinare prealabile. 

 În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 
persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, 
precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul 
cercetat, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte. 

Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un 
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile. 

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate 
apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară 
prealabilă toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării și să solicite în apărare 
probele pe care le consideră necesare. 

Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația de a lua o 
notă scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziția salariatului față de fapta pe care 
a comis-o și împrejurările invocate în apărarea sa. 

Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte: 
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
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b) gradul de vinovăție a salariatului; 
c) consecințele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va 
întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii 
disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfășurat cercetarea disciplinară 
prealabila si ascultarea salariatului, prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost 
săvârșită, prezentarea consecințelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a 
salariatului și a eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea 
gradului de vinovăție a salariatului, probele administrate și propunerile persoanei/comisiei 
împuternicite de către Angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau 
de sancționare disciplinară a salariatului. 
Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale. 

În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de sancționare. 
Angajatorul stabileste sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
b) gradul de vinovăție a salariatului; 
c) consecințele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
 Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisa, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii 
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. 

Decizia de sancționare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 252 alin. (2) 
din Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; 
f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. 

        Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 
emiterii și produce efecte de la data comunicării. 

Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al 
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. 

Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 
salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

 
20. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 
   Salariații vor fi evaluați profesional cu următoarea periodicitate: 

- semestrial, la finalul semestrului I școlar/ anual, la finalul anului școlar. 
 La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii: 

mailto:gppnord2@yahoo.com


Grădinița cu Program Prelungit Nord 2 
Str. Constantin Brâncuși, nr. 7, Rm. Vâlcea, e-mail: gppnord2@yahoo.com 

C.F. 38145696, COD SIIIR 3861100013 
 

23 
 

 

• Adaptabilitatea 
• Asumarea responsabilităților 
• Capacitatea de a rezolva problemele 
• Capacitatea de implementare 
• Capacitatea de autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite 
• Capacitatea de analiză și sinteză 
• Creativitate și spirit de inițiativă 
• Capacitate de planificare și de a acționa strategic 
• Capacitatea de a comunica 
• Capacitatea de a lucra in echipă 
• Respectul față de lege și loialitate față de interesele unității 
• Capacitatea de consiliere 

   Angajatorul are obligația de aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, corect și 
nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind  egalitatea de șanse între 
femei și bărbați. 

Evaluarea se va realiza prin utilizarea de Fiselor de evaluare asumate la începutul anului 
școlar. 

Rezultatele evaluării vor fi exprimate prin punctaje. 
Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în vederea: 

-           selecției salariaților în vederea promovării; 
-           selecției salariaților prealabil operarii unei concedieri colective; 
-           selecției salariaților corespunzători profesionali. 
  Neobținerea unui punctaj minim de ..... puncte, la două evaluări periodice consecutive, va 
putea atrage concedierea salariatului pentru necorespundere profesională. 
  
 
21. Dispoziţii finale 
21.1.  Începând cu data de 21 septembrie 2018, prezentul Regulament intern devine anexă obligatorie 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru 
perioada 2018 - 2019. 
21.2.  Regulamentul va fi afişat în spaţiul public.   
21.3. Regulamentul va fi prelucrat copiilor într-o formă accesibilă lor şi va fi adus la cunoştinţa 
reprezentanţilor legali care au semnat contractul de şcolarizare şi a întregului personal. 
 

       Director, 

       Profesor Balici Daniela    

 

Profesor Vasile Maria – lider sindical 

Profesor Ungureanu Aurora – lider sindical 
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Am citit şi voi respecta regulamentul de ordine interioară al Grădiniţei cu Program Prelungit Nord 2. 
 
Nr. 
Crt

. 

Nume  prenume Semnătura 

1 Alexandrescu Gabriela  
2 Balici Daniela  
3 Banu Narcisa  
4 Diaconu Maria  
5 Dragomirescu Emilia  
6 Dobrica Manuela  
7 Dutu Gabriela  
8 Georgescu Iuliana  
9 Ivanus Carmen  

10 Miuta Emanuela  
11 Necula Mihaela  
12 Popescu Claudia  

13 Popescu Elena   
14 Popescu Gabriela   
15 Saliste Mihaela  
16 Vasile Maria  
17 Tuca Larisa  

18 Ungureanu Aurora  
19 Udrescu Elena  
20 Vlad Dorina  
21 Costea Cristina  
22 Stanescu Ioana  
23 Alaman Rodica  
24 Beldiman Simona  
25 Ciurea Emilia  

26 Ciutacu Mihaela  

27 Comanac Floarea  

28 Genunche Elena Alina  

29 Hodorog Alexandra Simona  

30 Ilinescu Floarea  
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31 Lacatusu Magda  
32 Preda Nicoleta  
33 Raduica Elena  
34 Roman Cristiana  

35 Savu Marian  
36 Staicu Camelia  

37 Udrea Elena  

38   

39   

 
 
Nr. 
Crt

. 

Nume prenume 
Reprezentanți CRP 

Semnătura 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
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