
Școala Gimnazială Ciocănești                                            Dezbătut și avizat în CP din 03.05.2022                                                                                                                       

Loc. Ciocănești, jud. Suceava                                              Aprobat în CA din 03.05.2022                                                                                                                             

Tel. 0230/578077, mail scciocanesti@yahoo.com  

Nr. 805 din 03.05.2022 

 

 

 

 

 

 

mailto:scciocanesti@yahoo.com


 

 

Sub deviza ,,Ne jucăm, învățăm și creștem împreună”, educatoarele noastre au reuşit 

furnizarea educaţiei de calitate în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor copiilor, realizarea 

aspiraţiilor şi înclinaţilor copiilor în acord cu nivelul de dezvoltare şi dorinţele lor de afirmare.  

Grǎdiniţa cu Program Normal Ciocănești şi-a creat o bună imagine datorită 

profesionalismului de care a dat dovadă în procesul didactic de-a lungul timpului. Fiecare angajat al 

grǎdiniţei are contribuţia sa la activitatea de învăţământ. Fiecărui salariat i se solicită să acţioneze 

astfel încât, prin profesionalismul său, să contribuie la consolidarea imaginii unitǎţii.  

Beneficiarii activităţii noastre sunt în primul rând copiii cărora trebuie să le asigurǎm o 

educaţie foarte bunǎ, iar pǎrinţii sunt parteneri în educaţie. 

 

CAP. 1 -   DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 – Prezentul Regulament intern cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea 

Grădiniţei cu Program Normal Ciocănești, în conformitate cu: 

 Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2018 

 Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea unităților 

de învățământpreuniversitar; 

 Ordinul ministrului educației nr.3239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale 

Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al 

Curriculumului național; 

 Curriculum pentru educație timpurie, Anexă la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

4.694/2.08.2019 

 Ordinul nr. 4247/13.05.2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar;  

 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

reactualizată 2021; 

 Ordinul 5154/30.08.2021 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționarea a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

OMECTS Nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 26 aprilie 2021, în 

vigoare de la 26 aprilie 2021 

 Ordin nr. 4831/30.08.2021 privind aprobarea Codului –cadru de etică al prsonalului didactic din 

învățământul preuniversitar; 

 Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea activităţilor de ordine publică şi 

creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice; 

 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară;  

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare; 

 Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă 



 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de  învățământ  preuniversitar; 

 ORDIN nr. 3.637 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitr; 

 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;  

 ORDINE COMUNE ale ME și MS-în vigoare- 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 
 

Art. 2 - Regulamentul intern cuprinde  prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a 

activităţii în concordanţă cu dispozitiile legale în vigoare din instituţia preşcolară, Grădinița cu 

Program Normal Ciocănești. Acesta este elaborat de conducerea Școlii Gimnaziale Ciocănești, 

dezbătut în  Consiliul profesoral, aprobat în Consiliul de administraţie. 

Art. 3 - Asigurarea disciplinei în cadrul instituţiei impune respectarea de către întregul 

personalul (didactic, nedidactic), 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, printr-o asistenţă medicală 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 în afara 

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 la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de 

revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la 

secretariatul instituţiei, 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 Grădiniţa cu Program Normal Ciocănești are forma de organizare - învăţământ de zi. 

Art. 9 Grădinița cu Program Normal Ciocănești are următoarea încadrare:  

                                    Personal didactic:    3 educatoare;  

                                    Personal nedidactic: 2 îngrijitoare, 1 asistentă medicală. 

Art. 10 Planul de şcolarizare al Grădiniţei cu Program Normal Ciocănești pentru anul 

şcolar 2022-2023 cuprinde un număr de 1 grupă cu program prelungit:  

a)   1 grupă combinată ”Albinuțele” 

b)   1 grupă  combinată„Buburuzele” 

 Art. 11  În activităţile cu preşcolarii se respectă Planul de învăţământ prevăzut de Curriculum 

pentru educație timpurie 2019 şi Metodologia de aplicare a acestuia. 

Art. 12 .  

1) Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar 2022-2023 aprobată 

de M.E. de luni până vineri inclusiv, între orele 7:30 -17:30 pentru program prelungit și 7:30 – 12:30 

pentru program normal.  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/155344
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/155344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229693


2)   În zilele libere legale, grădiniţa nu desfăşoară program. 

3) 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 

conducerii, prin hotărârea Consiliului de Administraţie, în conformitate cu hotărârile M.E. 

 (3^1) Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a preşcolarilor 

în grădiniță se pot suspenda în perioada stabilită, prin hotărârea Comitetului Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului 

sănătăţii. 

(3^2) În perioada suspendării cursurile se vor desfășura online.  

Art. 13 
1) În situaţia în care în timpul programului instructiv-educativ se organizează activităţi în afara 

instituţiei (instituţii de învăţământ, de cultură, economice, sănătate, administrative), fără a necesita 

deplasarea cu un mijloc de transport- autocar, microbuz cu licenţă de transport copii, cadrele didactice 

vor depune la secretariatul grădiniţei, cu 48 de ore  înainte de derularea activităţii o cerere însoţită de 

documente care oferă date relevante despre acţiunea respectivă (număr copii, cadre didactice implicate, 

responsabile, scopul activităţii, parteneri educaţionali, acord de parteneriat cu instituţia la care se face 

deplasarea, etc.), în vederea aprobării acestora de către director. 

2) În situaţia în care activitatea nu are loc pe plan local, se vor urma îndeaproape cerinţele 

prevăzute în adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi Minister în procedura de desfăşurare a 

activităţilor extracurriculare. 

(1^1, 2^2) Se suspendă organizarea/desfășurarea oricăror manifestații / activități colective 

școlare/extrașcolare (vizite, excursii, drumeții, ect.) la nivel local/județean/național (conform 

Ordinului MEC nr.990/24.02.2020)  

2.2 ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

Art. 14 - Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi după cum urmează: 

(1) Personal didactic:  5 ore activităţi didactice la clasă între orele: 7
30

-12
30, 

respectiv 12
30

-17
30

  

şi  3 ore activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie, studiu individual, 

complementare procesului de învăţământ care pot fi desfăşurate în afara acesteia, excepție 

făcând ziua metodică ( zi stabilită la nivelul Județului Suceava – JOI). 

(2) Îngrijitor: Schimbul 1  : 6 
00

-14
00

 

     Schimbul 2 : 10
30

-18
30

 

 Art. 15 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. 16 
1)  Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine prin condica de prezenţă, prin semnătură la ora 

începerii şi la ora terminării programului de lucru.  

2)  Evidenţa activităţii didactice a educatoarei va fi înregistrată în documentul juridic – 

Managementul grupei- care la sfârşitul anului şcolar va fi arhivat. 

 Art. 17  

1) Concediul de odihnă se efectuează anual pe baza fișei cu programarea concediului, aprobată la 

începutul anului școlar în C.A. 

    Art. 18  

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.  

Art. 19  
1) In 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.  

2) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical. 



3) 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.  

4) În cazul concediului medical suplinirea cadrului didactic bolnav va fi asigurată cu personal 

didactic din instituţie /sau angajarea temporară a unui suplinitor din afara grădiniței, cu specializare 

pedagogică.  

  5) 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  sau de către  o persoană din afara grădiniței, cu specializare 

pedagogică.  

2.3.  REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN INSTITUŢIE 

 

Art. 20 

1) Accesul copiilor în instituţia de învăţământ se face prin intrarea stabilită. 

2) Copiii vor fi însoţiţi de către părinţi, tutori legali, fraţi, bunici, până la intrarea în grădiniță. 

3) Sosirea și plecarea copiilor se realizează în intervalele orare: 7
30-

8
30 

și respectiv:12
00

-12
30-    

pentru programul normal și 17
30-

17
30

 pentru programul prelungit. 

4) Accesul este monitorizat de către educatoare, îngrijitor, asistent medical realizându-se triajul 

epidemiologic (prin observare) al copiilor înainte de intrarea lor în colectivitate. 

  5) În intervalul de timp în care copiii sunt în instituţie şi urmează programul, „vizitatorii” care 

doresc să intre în spaţiul interior grădiniţei se vor adresa personalului grădiniţei, legitimându-se, 

menţionând scopul vizitei. 

 (2^1) Acest aliniat se abrogă pe durată de stare de urgență/alertă/epidemii/alte situații criză. 

Art. 21  

1) Accesul personalului didactic şi nedidactic se face folosind aceeaşi intrare cu copiii. 

2) 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. 

Art. 22 

1) Accesul în spațiul de joacă exterior al grădiniţei va fi posibil prin ușa de la  intrare special 

prevăzută în circuitul de funcționare. 

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 17.30 – 7,30 poarta de acces în spaţiul exterior va fi închisă ca şi în 

zilele de sâmbătă şi duminică; 

Art. 23 
1)  Este interzis accesul în instituţia preşcolară a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau însoţite de câini sau alte animale; 

(Art. 23 1^1) Se interzice accesul in instituția preșcolară a persoanelor neangajate, în 

oricare situația s-ar afla.  
 

              2. 4. Înscrierea copiilor în grădiniţă 

Art. 24  
1) Înscrierea copiilor la grădiniță se face în urma solicitării din partea 

părintelui/tutorelui/aparținătorului legal.  

2)  Părintele respectă perioada de înscriere stabilită, aprobată de Consiliul de administraţie, în 

conformitate cu prevederile M.E. 

Art. 25  
1) Înscrierea copiilor în grădiniţă se face în perioada transmisă de IȘJ Suceava,  având la bază 

hotărârea CA al grădiniţei şi pe parcursul anului şcolar în limita locurilor disponibile. 

      2) La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu. 



  Art. 26  
1.) Reînscriere/înscrierea copiilor se face pe baza unui calendar aprobat de CA al școlii în 

conformitate cu calendarul transmis de IȘJ Suceava, în acest sens. 

2) Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţă: 

a) cerere de înscriere specifică instituţiei completată de părintele/tutorele/aparținătorului legal al 

copilului. 

       b) copie după certificatul de naştere al copilului 

       c) copie după cartea de identitate a unuia dintre părinţi. 

       d) aviz epidemiologic si/sau adeverinţă medicală eliberate de medicul de familie (documentele 

medicale sunt obligatorii şi se predau  la  secretariatul   unităţii şcolare odată cu intrarea copilului în 

colectivitate ; fără aceste rezultate, copilul nu poate intra în colectivitatea şi nu poate să o frecventeze). 

  3) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere a copiilor se 

consemnează în Registrul de evidenţă a înscrierilor copiilor şi catalogul grupei. 

Art. 27  

1)  Copiii au dreptul să se transfere de la o grupă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile ROFUIP 2020 şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii 

de învăţământ la care se face transferul.  

2) Transferul copiilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ de la care se transferă. 

3) În învăţământul preşcolar, copiii se pot transfera de la o grupă la alta, în aceeaşi unitate de 

învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolar. 

 4) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

preşcolari la grupă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim. 

5) Transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului 

şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului. 

 

CAP. 3  -  CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL  UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 Art. 28  

       1).Grădiniţa cu Program Normal Ciocănești este condusă de Consiliul de administrație al 

unității Școala Gimnazială Ciocănești În ședință CA se desemnează anual coordonatorul 

structurii Grădinița cu Program Normal Ciocănești. 

       2).În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie conlucrează cu directorul, 

coordonațorul structurii arondate,Comisia de asigurare a calității, cu Consiliul profesoral, cu 

Comitetele  de părinţi. 

  

3.2.CONSILIUL PROFESORAL 

Art. 29 -  Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ și cuprinde atât personalul școlii, cât și al grădiniței. 

Art. 30 – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este 

nevoie, la propunerea directorului. 

1) Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de director,  aprobate în prima şedinţă a 

Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.  

2) Procesele verbale ale şedinţelor sunt redactate de un cadru didactic ales ca secretar al CP. 

Art. 31 Atribuţiile Consiliului profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

din învăţământul preuniversitar.  

Art. 32  
1)La şedinţele Consiliului profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie..  



2) Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci 

când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.  

Art. 33  
1) La şedinţele Consiliului profesoral directorul  poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor educaționali. 

          2) La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de 

situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal.  

 

3.3. DIRECTORUL 

Art. 34.  

1)  Directorul unității cu personalitate juridică- Școala Gimnazială Ciocănești este numit  de 

către ISJ Suceava. 

  2) Exercită conducerea pe linia managerială/educativă, reprezintă unitatea de învăţământ în 

relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor stabilite de CA. 

  3) Directorul dezvoltă relaţii de colaborare cu CEAC în vederea elaborării raportului anual 

privind starea şi calitatea educaţiei şi pentru a sprijini ameliorarea unor aspecte, îndeplinind funcția de 

coordonator al acstei comisii. 

4)  Directorul are în subordine: personalul didactic, nedidactic, auxiliar; 

5) Directorul consultă coordonatorul structurii GPN Ciocănești în problemele care privesc 

nivelul preșcolar. 

Art. 35  Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în fișa postului; 

Art. 36  
1) În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul colaborează cu celelalte 

categorii de personal din instituţie. 

2) Propune modificarea fişei postului, pentru personalul didactic în funcţie de strategia de 

dezvoltare şi necesităţile instituţiei, cu respectarea prevederilor legale; 

3) Execută controlul asupra personalului didactic privind  respectarea programului orar de lucru 

şi a modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 

4) Propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale. 

 5) Informează angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă, asupra 

elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă. 

 6) Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara cazurilor 

prevăzute de dispoziţiile legale. 

Art. 37.  Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi membru CA. 

  Art. 38 Directorul face parte din grupul de lucru care elaborează  Planul de dezvoltare 

instituţională (PDI)  

  Art. 39 Directorul prezintă anual un Raport asupra calităţii educaţiei  în faţa Consiliului 

profesoral, Consiliului de administrație şi al CRP- părinților. 

  Art. 40  Directorul  propune măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de 

la ordinea şi disciplina muncii, contra neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea sau recuperarea 

pagubelor aduse înzestrării  grădiniţei. 

                                                                                                       

 CAP. 4 – PERSONALUL GRĂDINIŢEI  

 

Art. 41   Personalul grădiniţei este format din personal didactic şi nedidactic. 

Art. 42 Personalului din grădiniţă îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.  

Art. 43 Personalul din grădiniţă are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea 

fizică şi psihică a preșcolarilor.  

Art. 44 Personalului din grădiniţă îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 

agreseze verbal, fizic sau emoţional preşcolarii.  



Art. 45  

1) Angajarea personalului din grădiniţă se face prin interviu/concurs/examen, conform 

normelor specifice în vigoare.  

2) Fiecare angajat semnează Fişa postului, de regulă la începutul anului şcolar sau în momentul 

începerii activității în instituție, pe baza căreia va fi evaluat la sfârşitul anului şcolar.  

 

 4.1. PERSONALUL DIDACTIC  

Art. 46 Personalul didactic din Grădinița cu Program Normal Ciocănești cuprinde persoanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia (profesori pentru învăţământul preşcolar ).  

Art. 47 - Cadrele didactice din Grădinița cu Program Normal Ciocănești au următoarele 

drepturi:  

1)  Beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada stabilită la începutul anului școlar, prin 

aprobarea C.A.. 

2) Lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;  

3) Au dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:  

 conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale categoriilor de 

activităţi de învăţare, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;  

 utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor 

profesionale;  

 punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;  

4) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 

şcolară sau publică. 

5) Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii 

didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a 

copiilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de 

conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă;  

6) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce.  

7) Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în 

interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;  

8) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii profesionale şi culturale, 

naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.  

9) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul instituţiei şi poate întreprinde 

acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al 

grădiniţei, precum şi demnitatea profesiei de educator. 

  

Art. 48  Cadrele didactice  au următoarele obligaţii:  

1) Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă ; 

2) Cadrele didactice sunt obligate să prezinte -la angajare- la secretariat certificatul medical 

eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţieiîmpreună cu Ministerul Sănătăţii, care 

să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ,.  

3) Este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice, cum sunt:  

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta instituţiei sau în zona 

limitrofă;  

b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;  

4) Cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs, iar la intrarea la activităţi să aibă 

întotdeauna documentele completate la zi : managementul grupei, catalogul, schiţe de proiecte 

didactice, scenarii pentru activităţile integrate, caiet de observaţii a copiilor, etc. 

5) Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest 

regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  



6) Este interzis cadrelor didactice să condiţioneze  obţinerea oricărui tip de avantaje de la 

părinţii copiilor; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

  7) Cadrele didactice sunt obligate să observe zilnic starea de sănătate a copiilor, să anunţe şi să 

colaboreze cu asistenta medicală pentru a fi preîntâmpinate anumite aspecte privind sănătatea 

colectivă, să verifice ţinuta copiilor. 

8) În situaţia apariţiei unor simptome de boală la copii, educatoarea anunţă cadrul sanitar  care 

are obligaţia de a lua măsuri de prim ajutor, de a anunţa părinţii sau după caz salvarea. 

9) Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă. 

  10) Sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor 

efectuate de către director ; 

11) Fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu profesional. 

12) Cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea instituţiei în cazul absenţei de la 

cursuri din orice motiv pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor.  

  13) Cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi 

respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale.  

14) Cadrele didactice trebuie să acorde respect şi sprijin colegilor şi celorlalte categorii de 

personal în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.  

15) Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral ; 

16) Fumatul/ consumul băuturilor alcoolice este interzis în unitatea de învăţământ. 

Art. 49 În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi sancţiuni conform 

procedurii stabilite în C.A. 

 

Art. 50  Cadrele didactice  au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

1)Coordonează activitatea grupei de copii. 

2) Repartizează sarcini şi stabileşte împreună cu copiii responsabilităţile, recompensele, afişându-le la 

vedere în sala de grupă ; 

3) Preia, pe bază de proces-verbal, sala de grupă în care îşi desfăşoară activitatea şi răspunde de 

păstrarea şi întreținerea acesteia.  

4) Prezintă părinţilor/tutorilor/aparținătorilor legali prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare la începutul fiecărui an şcolar. 

5) Completează catalogul grupei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a 

acestuia;  

6) Propune conducerii  școlii acordarea unor diplome pentru copiii care au participat la concursuri, s-

au evidenţiat la diverse activităţi. 

7) Urmăreşte frecvenţa copiilor, cercetează cauzele absenţelor şi informează conducerea unităţii ; 

8) Consemnează în catalog cauzele absenţelor, la sfârşitul fiecărei luni, centralizează 

absenţele/prezenţele copiilor şi le raportează administratorului de patrimoniu ; 

9) Analizează periodic gradul de atingere a comportamentelor vizate, consemnează progresul copiilor 

şi stabileşte măsuri ameliorative pe care le înregistrează în caietul de observaţii; 

10) Îndeplinește atribuțiile funcției de diriginte conform dispozițiilor art.67-69 din ROFUIP 2020. 

11) Completează portofoliile copiilor cu diplome, desene, lucrări practice, fişe de lucru, etc 

12) Colaborează cu consilierul școlar din cadrul Cabinetului Școlar de Asistență psihopedagogică de la 

nivelul Școlii Gimnaziale Ciocănești. 

13) Organizează, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii pe teme de 

interes pentru aceştia;  

14).Informează periodic familiile copiilor despre dezvoltarea psiho-fizică a acestora, comportamentul 

observat, despre  proiectele tematice, activităţile educative, extraşcolare iniţiate, în vederea colaborării 

cu familia ; 

15) Recomandă consilierului educativ, spre aprobare, participarea organizată a copiilor la activităţi 

extraşcolare;  

16) Îndeplinesc alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului.  



17) Îşi îndeplinesc la timp şi cu conştiinciozitate atribuţiile din cadrul comisiei sau comisiilor din care 

face parte la nivelul școlii. 

 

4.2 PERSONALUL SANITAR 

 Art. 51 - Personalul sanitar format din cadre sanitare - asistent medical- are următoarele 

atribuţii: 

 1) Efectuează triajul epidemiologic. 

 2)Realizează instruirea personalului pentru a furniza informații privind elementele generale 

despre infecția SARS-CoV-2, privind igiena aparatului respirator, tehnica spălării pe mâini, 

recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare  a măștii, măsuri de distanțare fizică 

necesare etc. 

 3) Va identifica grupurile de risc din instituție, atât din rândul personalului, cât și din rândul 

copiilor; 

      4)Verifică documentele  care atestă starea de sănătate a copiilor, la intrarea în colectivitate, la 

începutul anului şcolar, ori de câte ori este cazul, conform legilor în vigoare, aduce la cunoştinţa 

mediculuicu care instituția are încheiat contract  şi a DSP orice încălcare a normelor în vigoare. 

       5)Verifică zilnic starea de curăţenie, igiena spaţiilor şi aduce la cunoştinţa conducerii unităţii 

orice problemă identificată, spre remediere. 

       6)Colaborează cu directorul, coordonatorul de structură şi cu întreg personalul instituţiei pentru 

remedierea tuturor problemelor identificate şi găsirea de soluţii. 

 

4.3. PERSONALUL NEDIDACTIC (ÎNGRIJITOR)  

 Art. 52. 

1) Răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat. 

2)  Programul personalului de îngrijire este stabilit de către Consiliul de administrație al școlii. 

Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. 

3)  Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea  școlii. 

 Art. 53.-  Personalul nedidactic beneficiază de următoarele drepturi: 

 1) Dreptul la salarizare pentru munca depusă. 

 2) Dreptul la concediu legal de odihnă. 

 3) Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă. 

 4) Dreptul la egalitate de şanse şi tratament. 

 5) Dreptul la sănătate şi securitate în muncă. 

  Art. 54.- Personalul nedidactic  are următoarele obligaţii:  

1) Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit. 

2) Personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea grădiniţei, conform programului 

de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;.  

3) Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea grădiniţelor la nivelul sectoarelor 

repartizate şi în conformitate cu fişa postului.  

4) Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 

conducerii instituţiei, considerate de interes major pentru instituţie.  

5) Personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele 

didactice, personalul didactic auxiliar, preşcolari, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în unitatea 

de învăţământ.  

6) Este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a grădiniţei în alte scopuri 

decât cele legate de interesele instituţiei;.  

7) Întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de 

sănătate, vizat la zi.  

8) Obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului. 

 9) Obligaţia de a respecta disciplina muncii; normele de sănătate şi securitate în muncă, de 

prevenire a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă; 



 10) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. 

 11) Obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 12) Obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitatea. 

 

Art. 55  Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului, atrage după sine aplicarea de sancţiuni, în 

funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor, conform procedurii în vigoare la nivelul instituției. 

 

CAP. 5 -  PĂRINŢII 

Art. 56 Părinţii sunt beneficiari indirecţi ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai instituţiei de 

învăţământ.  

Art. 57  

1) La începutul perioadei de şcolarizare, instituţia de învăţământ, prin reprezentantul său, 

directorul, încheie un Contract educaţional cu părinţii/tutorii legali ai preşcolarului, care 

este valabil pe toată durata frecventării grădiniţei. 

2) Obligaţiile părţilor sunt stipulate în contract, condiţiile în care contractul educaţional  

încetează de drept sunt: 

a) în cazul transferului copilului la o altă unitate preşcolară; 

b) dacă părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou acord cu 

celălalt părinte al copilului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

d) la terminarea perioadei de şcolarizare a copilului în instituţia preşcolară. 

 

Art. 58- Părinţii au următoarele drepturi: 

1) Au dreptul să fie informaţi periodic referitor la dezvoltarea şi comportamentul propriilor 

copii. 

2) Au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii. 

3) Au dreptul de acces în incinta grădiniţei în următoarele cazuri. 

- la aducerea copilului la grădiniţă/la plecarea lui din grădiniţă ; 

- au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu cadrul didactic de la grupă ; 

- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice de la grupe;  

- participă la acţiunile educative, şedinţe cu părinţii, activităţi de consiliere, etc.  

 (3^1) În perioadele declarate stare de urgență/de alertă/epidemii/alte situații declarate prin 

hotărâri de către Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă , periculoase pentru 

sănătatea copiilor, părinții nu au dreptul de acces în incinta grădiniței. 

4) Au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, 

prin discuţii amiabile cu părţile implicate.  

 

Art. 59. – Părinţii au următoarele obligaţii:  

1) Au obligația de a evalua zilnic stărea de sănătate a copilului, înainte de a merge la grădiniță: 

termometrizare, aprecierea stării de sănătate a copilului. 

 2) Părinţii au obligaţia să semnaleze imediat la cabinetul medical problemele legate de 

sănătatea copiilor (alergii, intoleranţă la alimente sau medicamente etc) ; 

 3) Nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care se află sub tratament cu antibiotic;  

4) Nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care prezintă: febră, tuse persistentă, scaune 

diareice, vărsături sau erupţii, alte simptome de boli contagioase în scopul păstrării unui mediu sănătos 

pentru fiecare copil.; 

 5) Părinţii au obligaţia să anunţe cabinetul medical despre apariţia unei boli contagioase 

(diagnosticate de către medic). 



 6) Dacă la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei, asistenta medicală constată apariţia unor 

simptome de boală la un copil, părinţii vor fi contactaţi telefonic pentru a-l prelua (în acest timp copilul 

va aștepta, supravegheat, în camera de izolare până la sosirea acestora). 

7) Au obligația de preluare a copilului într-un timp optim, în caz de îmbolnăvire la grădiniță; 

8) Au obligația de a oferi informații copiilor, privind modul de a se proteja, de a se spăla pe 

mâini, de a mânca individual etc. 

8) Cunoașterea și respectarea regulilor instituției prevăzute în Regulamentul de organizare și 

funcționare. 

9)  Au obligaţia de a prezenta dovada stării de sănătate  a copilului la intrarea acestuia în 

colectivitate prin documente medicale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

10)  Au obligația de a aduce avizul și recomandările medicului curant, pentru copii care fac 

parte dintr-un grup de risc și revin în colectivitate, după o absență de cel puțin trei zile.  

11) Au obligaţia de a asigura frecvenţa copilului, de a anunţa cadrul didactic absența pentu 

orice  motiv . 

12)  Au obligația de a se comporta civilizat în relaţiile cu salariaţii instituţiei, fără a aduce 

atingere demnităţii acestora, atât în mediul fizic cât și în cel online. 

13) Este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal preşcolarii şi/sau personalul 

instituţiei.  

(13^1) Este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal preşcolarii şi/sau 

personalul instituţiei, atât în mediul fizic cât și în cel online. 

14) Să respecte vacanţele anunţate de către grădiniţă când se cunoaşte structura anului şcolar şi 

zilele când grădiniţa este închisă – sărbători legale.  

15) Să informeze persoanele avizate din cadrul grădiniţei  dacă altă persoană se va prezenta să 

ia copilul la terminarea programului.  

16) Să anunţe educatoarele  în cazul schimbării domiciliului sau a numerelor de telefon la care 

pot fi contactaţi. 

17) Să nu deranjeze inutil cu telefoane procesul didactic anunţat prin orar. 

18) De a respecta prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de 

Învățământ; 

19) Au obligaţia de a respecta perioada de reînscriere/înscriere a copiilor în instituţie, conform 

etapelor stabilite şi anunţate pe site-ul școlii, grupurile interne de comunicare cu părinții,  discuţii 

libere cu educatoarea de la grupă, etc. 

20) Au obligaţia de a păstra curăţenia/ordinea în instituţia de învăţământ/curtea instituției. 

 

Art. 60  
1)  În primele două săptămâni ale fiecărui an şcolar, cadrele didactice  au obligația de a 

desfãşura ședințe ale pãrinţilor în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe grupe alese prin vot, cu 

majoritate simplã.  

  (1^1) În primele două săptămâni a fiecărui an şcolar, cadrele didactice  au obligația de a 

desfãşura ședințe cu pãrinţii, în mediul online, grup WhatsApp, Facebook, zoom, Google Meet, etc. 

în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe grupe alese prin vot, cu majoritate simplã/ alte 

probleme oranizatorice 

2) La nivelul fiecărei grupe funcţionează un comitet al părinţilor, compus din  3 persoane- 1 

preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor grupei.  

3) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei grupe, împreună cu președinții comitetelor de 

părinți pe clase alcătuiesc Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.  

4) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul 

statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.  

5) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de 

administraţie al școlii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

 

 



 Art. 61.  Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

 1) Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din grădiniţă. 

 2) Sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. 

 (2^1) Sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare, în 

perioadele declarate de Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă  stare de 

nomalitate. 

        Art. 62. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor are  următoarele atribuţii: 
1) Propune unităţii de învăţământ preuniversitar  domeniile care să se studieze prin curriculumul la 

decizia grădiniţei- activități opționale.,  identifică surse de finanţare, constând în contribuții, donaţii, 

sponsorizãri etc. 

2) Sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu 

rol educativ din comunitatea locală 

(2^1) Sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi 

instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală realizate în mediul online. 

 3) Susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale. 

 (3^1) Susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale în condiții de 

stare de normalitate. 

4) Promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală.  

5) Se implică direct în desfășurarea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice. ( în condiții de stare 

de normalitate). 

 

CAP. 6 – PARTENERII EDUCAŢIONALI  

Art. 63 Grădiniţa  cu Program Normal Ciocănești poate realiza, independent, parteneriate cu 

asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale 

şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul preşcolarilor.  

Art. 64 
1) Grădiniţa  încheie, prin intermediul unității cu personalitae juridică căreia i se subordonează, 

protocoale de parteneriat/voluntariat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de 

cultură, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin PDI.  

2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  

3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului grădiniţei, în protocol se va specifica 

concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor. 

Art. 65. – Grădinița cu Program Normal Ciocănești poate încheia protocoale de parteneriat şi 

poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal 

dezvoltarea personalităţii copiilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin 

instituţiile respective.  

 

CAP. 7  -  REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN   

MUNCĂ 

 

7. 1. Reguli privind igiena în muncă 

          Art. 66 - Măsurile ce trebuie luate în scopul protejării vieţii şi sănătăţii copiilor și angajaţiilor 

sunt următoarele: 

1) Asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente la 

locul de muncă. 

(2^1) Aerisirea periodică a tuturor spațiilor 
(3^1) Dezinfecția zilnică a echipamentelor, mobilierului, pavimentelor, grupuri sanitare etc. 

(4^1) Respectarea unei ordini în acțiunea de colectare a deșeurilor, măturarea pardoselii, 

conform planului de curățenie și dezinfecție; 



(5^1) Efectuarea curățeniei și dezinfecției în toate spațiile interioare și exterioare conform 

graficului de curățenie și dezinfecție. 

(6^1) Utilizarea corectă a produselor de curățenie, biocide avizate și în concentrațiile stabilite; 

 8) Prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic. 

 9) Însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă; 

 10) Însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă; 

 11) Respectarea normelor de igienă personală; 

 12) Întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă; 

 13) Evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care 

poate pune în pericol sănătatea altor persoane (copii); 

 14) Păstrarea curăţeniei în cabinete, în sălile de grupă şi pe culoarele de acces, pe scările şi în 

grupurile sanitare comune, vestiare, birouri; 

 15) Aparatura folosită în timpul lucrului va fi curăţată, verificată şi depozitată corespunzător; 

 16)  La nivelul instituţiei vor exista truse sanitare de prim-ajutor. 

(16^1) dotarea cabinetului medical cu truse sanitare de prim-ajutor, verificate din punct de 

vedere al valabilității medicamentelor/instrumentelot de prim ajutor. 

 

7. 2. Reguli privind securitatea în muncă 

Art. 67 - 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: 
1) Să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, 

cum ar fi afişe, pliante și filme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

5) Să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării 

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. 

6) 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. 

7) Să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. 

8) Să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor. 

9) Să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la 

efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. 

10) Să asigure echipamente individuale de protecţie. 

11) Să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă; 

12) Să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi factorilor de 

risc evaluaţi; 

13) Să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care 

se desfăşoară. 

14) Să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în raport cu 

sănătatea şi securitatea în muncă; 



 Art. 68 - Angajaţii au următoarele obligaţii şi drepturi privind sănătatea şi securitatea în 

muncă: 

 1) Să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie și/sau 

alţi angajaţi în timpul desfăşurării activităţii. 

 2) Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă. 

 3) Să dea relaţii organelor de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. 

 4) Salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii. 

 

CAP. 9 – DISPOZIŢII FINALE 

 Art. 69  Regulamentul de organizare și funcționare se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin 

afişare la sediul grădiniţei, al școlii, 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 aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare este obligatoriu pentru 

toate categoriile de personal angajat, părinţi şi alte persoane care vin în contact cu instituţia de 

învăţământ. 
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