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Motto : 

„Suntem prin esenta noastra ființe ale 

comunicării” 

 
Citat de Jacques Salome – psiho-sociolog 

 

 

 

 

Deviza : 
,, Învățământul nu este o manifestare a personalității 

profesorului, ci o dăruire de sine .” 

( J.Krishnamurti – numit de Dalai Lama, unul dintre 

cei mai mari gânditori ai veacului nostru ) 

 

 

 

 

 

Pornind de la acest principiu și respectând  legislația în vigoare am gândit 

prezentul regulament de ordine interioară personalul didactic, didactic-auxiliar 

și nedidactic, indiferent de funcția ocupată, este în slujba copilului. 
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PARTEA I 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1. 

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu: Constituţia României, Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizata 2020, Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M. nr. 

5.447/31.08.2020, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, (numit în continuare R.O.F.U.I.P.), Art 242 din legea nr. 

53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 

comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 si alte acte normative in vigoare elaborate de M.E.C. 

şi I.S.J. 

Art. 2. 

(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea, în condiţiile legii şi la nivelul angajatorului – 

Grădinița cu PP Iani`s Club Buftea (denumit şi „unitate de învăţământ”), a drepturilor şi 

obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor, precum şi condiţiile specifice de muncă 

şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure 

protecţia socială a salariaţilor. 

(2) În atingerea scopului menţionat la alin. (1), prezentul regulament stabileşte normele 

privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale 

salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, răspunderea juridică a 

salariaţilor şi a angajatorului şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau 

contractuale specifice. 

(3)  Prezentul regulament este elaborat cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului 

muncii prevăzute în titlul 1, cap. II, art. 3-9 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, îndeosebi cu respectarea „principiului egalităţii de 

tratament faţă toţi salariaţii” – al nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnităţii salariaţilor. 

Art. 3. 

(1)  Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor salariaţilor Grădiniței cu 

Program Prelungit ,,Iani`s Club’’, indiferent de forma şi durata contractului individual de 

muncă, de categoria de salariaţi în care se încadrează, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia 

ierarhică ocupată, respectiv: personal didactic (de predare şi conducere), personal didactic 
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auxiliar şi personal nedidactic (categoriile de personal sunt stabilite de prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

  

(2) Salariaţii unităţii delegaţi/detaşaţi la alte instituţii sunt obligaţi să respecte, pe lângă 

regulile de comportare  şi  de  disciplină  a  muncii  din  prezentul  regulament,  şi  pe  cele  

prevăzute  în Regulamentul intern al unităţii la care sunt delegaţi/detaşaţi. 

(3) Salariaţii delegaţi/detaşaţi ai unei alte instituţii sunt obligaţi să respecte atât normele 

prevăzute în regulamentul intern al unităţii care a dispus delegarea/detaşarea, cât şi 

dispoziţiile prezentului Regulament Intern. 

Art. 4. 

Toate categoriile de salariaţi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unităţii în baza unor 

contracte, convenţii sau acorduri, după caz, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu 

reglementările interne ale unităţii. 

Gradinita cu program prelungit Iani`s Club Buftea se organizează şi funcţionează 

independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise 

crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele 

de conduit morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau 

psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 

 

CAPITOLUL II 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR 

II.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului 

 Art. 5. 

Potrivit prevederilor art. 40 alin.  (1)  din Legea nr.  53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, angajatorul are următoarele drepturi: 

a)  să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

b)  să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 

c)  să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

d)  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e)  să  constate  săvârşirea  abaterilor  disciplinare  şi  să  aplice  sancţiunile  corespunzătoare, 

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

realizării acestora. 

Art. 6. 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) şi art. 10-110 (Titlul II – Contractul individual de muncă) 

din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 13 alin. (2), art. 18 alin. (6), la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ Preuniversitar 

nr. 435/17.04.2019, angajatorul are următoarele obligaţii: 

a)  să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b)  să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c)  să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege  şi din contractele individuale de 

muncă; 

d)  să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 

activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul 

colectiv de muncă aplicabil; 

e)  să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 

vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

f)  să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege; 

g)  să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

h)   să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

i)   să respecte condiţiile şi termenele legale prevăzute în legătură cu încheierea, modificarea, 

executarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; 

j)   sa aducă la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia 

pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său; 

k) să ia măsurile necesare pentru  asigurarea  securităţii  şi  protecţia  sănătăţii  lucrătorilor, 

prevenirea riscurilor profesionale, sa informeze şi sa instruiască salariaţii cu  privire la 

normele de sănătate şi securitate a muncii; 

l)  să asigure efectuării controlului medical anual al salariaţilor. 
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II.2. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 Art. 7. 

(1) Potrivit prevederilor art. 39 alin (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările si completările ulterioare, art. 33-41 (cap. IV – Salarizarea si alte drepturi 

salariale) şi art.15-32 (cap. III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă), art.50, art. 61 alin. 

(3), art. 70, 81, 86 alin (2), art. 86-96 (cap. VII – Formarea profesională ) salariatul are 

următoarele drepturi: 

a)  dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b)  dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c)  dreptul la concediu de odihnă anual; 

d)  dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e)  dreptul la demnitate in muncă; 

f)   dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

g)  dreptul la acces la formarea profesională;  

h)  dreptul la informare şi consultare; 

i)  dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

j)   dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k)  dreptul la negociere individuală; 

l)   dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m)  dreptul la greva. Este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea dreptului la 

grevă; 

n)  dreptul de a refuza, de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de 

muncă sau la drepturile salariale. Refuzul salariatului nu dă dreptul angajatorului să 

procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv. În 

mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de lege; 

o)  dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru a-şi 

căuta un loc de muncă, in perioada preavizului, fără ca această absenţă să afecteze salariul şi 

celelalte drepturi care i se cuvin; 

 p) dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea / instituţia despre această situaţie, fără 

a fi obligaţi să-şi motiveze demisia.  În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea 

demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă. Salariatul 

are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea/instituţia nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă; 
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q)   dreptul de a beneficia gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medical şi psihologic din 

unitatea şcolară; 

r)   alte drepturi recunoscute prin lege. 

(2) Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care 

sunt stabilite prin lege si prin Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de 

Activitate: Învăţământ Preuniversitar nr. 435/17.04.2019. 

(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin 

care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea 

acestor drepturi este lovită de nulitate. 

Art. 8. 

Conform prevederilor art.  39 alin (2) din Legea nr.  53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi în contractul individual de muncă; 

a)  obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b)  obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c)  obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern şi în regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ, precum şi în contractul individual de 

muncă; 

d)  obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

e)  obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  

f)   obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

g)  obligaţiile izvorâte din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar; 

h)  să execute obligaţiile ce izvorăsc din hotărârile Comisiei paritare; 

i) să cunoască şi să respecte, în procesul muncii, normele privind sănătatea şi securitatea în 

muncă; 

j) să se supună controlului medical şi să prezinte certificatul medical care atestă faptul că este 

apt pentru a desfăşura munca în domeniul învăţământului preuniversitar;la angajare 

k)  alte obligaţii prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL III 

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 Art. 9. 

(1) În cadrul responsabilităţilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 173-191 din Legea nr. 
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53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul are 

obligaţia să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii 

lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi 

asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

(2) Gradinita cu program prelungit Iani`s Club Buftea va  asigura, pe cheltuiala ei, cadrul 

organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire 

la normele de sănătate şi securitate în muncă. 

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta 

va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă 

şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi 

să le respecte în procesul muncii. 

(6) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi 

norme de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile 

norme. 

Art. 10. 

(1) Însușirea cunoștinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă, 

activitate realizată  prin  instruirea  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  mună  care  

cuprinde  trei  faze: instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de muncă, instruirea 

periodică. 

(2) Instruirea introductiv-generală se efectuează de către persoana desemnată cu atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a următorilor: 

-    noilor  încadraţi  în  muncă  (inclusiv  studenţii,  elevii  în  perioada  efectuării  stagiului  

de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă); 

-    salariaţilor detaşaţi de la o unitate la alta; 

-    salariaţilor delegaţi de la o unitate la alta; 

(3)  Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul locului de muncă, după 

instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi 

sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie specifice locului 

de muncă unde a fost repartizat salariatul respectiv. 

(4) Instruirea periodică se face întregului personal, de către conducătorul locului de muncă şi 

are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoștinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă. Aceasta se efectuează periodic la intervale stabilite prin hotărârea consiliului de 

administraţie şi suplimentar instruirii programate, în următoarele situaţii: 

a)  când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul său de muncă; 

b)  când  au  apărut  modificări  ale  prevederilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă  

privind activităţi specifice locului de muncă sau ale instrucţiunilor proprii de securitate a 

muncii; 
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 c)  la reluarea activităţii după accident de muncă; 

d)  la executarea unor lucrări speciale. 

Art. 11. 

(1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala lui, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea 

salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerea 

unităţilor de învăţământ va prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru 

achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi va solicita ordonatorului principal de credite 

alocarea la timp a fondurilor necesare. 

(2) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage 

răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit 

legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie 

contravenţie sau infracţiune, după caz, în condiţiile legii. 

Art. 12. 

(1) La nivelul Grădiniței cu program prelungit Iani`s Club Buftea, se vor prevedea măsuri 

concrete în aplicarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unitatii de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-

2 conform O. comun de M. nr. 5.487/1.494/2020 si a   dispoziţiilor Legii nr. 319/2006. 

Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzător. 

 

(2) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator 

periodic, prin modalităţi specifice,  

(3) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul 

muncii, pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi 

în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

(4) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă se aduce la 

cunoştinţa salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin 

afişare la sediul unităţii/instituţiei. 

(5) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

 

Art. 13. 

(1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de 

muncă, angajatorul stabileşte standarde minime privitoare la: 

-  amenajarea ergonomică a locului de muncă; 

- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort 

termic prevăzuţi de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii - în 

spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, birouri etc.; 
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-  dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator, 

videoproiector, aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.; 

- asigurarea  materialelor  necesare  personalului  didactic,  în  vederea  desfăşurării  în  bune 

condiţii a  procesului instructiv-educativ; 

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine, 

vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.; 

- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante. 

  

(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către angajator. 

Art. 14. 

(1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă şi la începutul fiecărui an şcolar 

examinarea medicală obligatorie a salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi 

pentru prestarea activităţii. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul 

asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical. 

(2)  Examinarea medicală are ca scop și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile 

examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă.  

Art. 15. 

Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a 

muncii, prin încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicina muncii, în condiţiile 

legii, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora. 

Art. 16. 

(1)  Angajatorul  va  încadra  sau  menţine  în  funcţie/pe  post  persoanele  cu  handicap  fizic  

sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 

(2) Angajatorul asigură, cu prioritate, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în 

alte locuri de muncă, pe posturi vacante şi, după caz, reconversia profesională a acestora, în 

condiţiile legii. 

(3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau 

accidente de muncă se suportă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Legea nr. 

399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CAPITOLUL IV 

REGULI DE DISCIPLINĂ A MUNCII 

 Art. 17. 

În vederea asigurării unei discipline adecvate muncii şi a unui climat optim de 

desfăşurare a activităţii, salariaţii au următoarele obligaţii: 

a)  să semneze condica de prezenţă, la intrarea si la iesirea din unitate; 

b)  să respecte regulile interne de acces şi de plecare din unitate; 

c)  să respecte programul de lucru stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Grădiniței cu program prelungit Iani`s Club Buftea; 

d)  în timpul programului de lucru să nu părăsească locul său de muncă, decât dacă acest 

lucru este permis de sarcinile care-i sunt atribuite şi/sau de dispoziţia conducătorului direct al 

locului de muncă, cu excepţia situaţiilor de pericol iminent; 

e)  să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în 

fişa postului sau care i-au fost încredinţate de conducătorul său direct conform legii; 

f) personalul didactic are obligaţia să se prezinte la punctul de lucru cu minim 15 minute 

înainte de începerea efectivă a activităţii didactice desfăşurate cu copiii, pentru a avea timpul 

necesar pregătirii pentru activitatea specifică ; 

g)  să folosească un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii săi de muncă, cu subalternii şi 

cu personalul de conducere al unităţii; orice dispută de natura personală pe teritoriul unităţii şi 

in timpul programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară; 

h)  să aplice normele legale de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor; să anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol locul său de muncă sau 

orice situaţie de pericol iminent; 

i) să participe la instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică de protecţie a 

muncii şi P.S.I.; 

j)   să  nu  absenteze  nemotivat  de  la  serviciu;  orice  absență  nemotivată  constituie  

abatere 

disciplinară, cu toate consecințele care decurg din prezentul Regulament intern; acumularea 

unui număr de 3 (trei) zile de absențe nemotivate consecutive sau la împlinirea unui număr de 

10 (zece) zile de absențe nemotivate într-un interval de 2 (două) luni, atrage desfacerea 

disciplinară a contractului individual de muncă; 

k)  să anunţe, în maximum 48 de ore, situaţia de boală şi obţinerea certificatului medical 

legal, în situaţie contrară fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate în considerare; 

în cazuri temeinic justificate legate de imposibilitatea salariatului de a anunţa situaţia dificilă 

din punct de vedere medical în care se află aceasta regula nu se aplică; 
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l) să anunţe angajatorul despre orice modificare a datelor personale intervenită, pentru o 

corectă preluare în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii şi de impozitare a 

veniturilor, precum şi pentru o evidenţă corectă la nivelul angajatorului; 

m) să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adapost a bunurilor unităţii, în 

conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea şcolii; 

 n) să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unităţii, care vizează imbunătăţirea 

condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnice ale 

locului său de muncă. 

Art. 18. 

Salariaţilor unităţii le este interzis: 

a)  să consume băuturi alcoolice în timpul prezenţei în spaţiile şi pe teritoriul unităţii sau să se 

prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate; 

b)  să presteze munci contrare recomandărilor medicale; 

c)  să adreseze injurii sau jigniri celorlalţi salariaţi sau sefilor pe linie ierarhică; să adreseze 

injurii sau jigniri copiilor şi/sau vizitatorilor unităţii, să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalti 

salariaţi, cu conducerea unității sau cu copiii școlarizați în unitățile de învățământ, cu părinții 

acestora, precum și cu orice alte persoane cu care intră în contact în incinta unităţii; 

d)  să comită acte imorale, violente sau degradante; 

e) să introducă materiale toxice sau inflamabile, cu excepţia materialelor de acest gen 

aprovizionate, depozitate şi utilizate corespunzător de către unitate, în scopul acoperirii 

nevoilor curente ale acesteia, după caz; 

f)   să introducă şi să consume substanţe stupefiante; 

g)  să introducă, să răspândească sau să afişeze manifeste de orice fel în incinta unităţilor de 

învăţământ; 

h)  să desfăşoare în incintă unităţii activităţi politice de orice fel; 

i)  să efectueze în incinta unităţiilor de învăţământ şi/sau la locul său de muncă/postul său de 

lucru,  alte lucrări  sau  să presteze alte activităţi  decât  cele care  constituie obligaţii  de 

serviciu;  

j)   să utilizeze orice element al patrimoniului unităţii în interes personal, fără acordul 

prealabil al conducerii; 

k) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare; 

l)  să  reprezinte  unitatea  în  relaţiile  cu  terţe  persoane  fizice  sau  juridice,  fără  a  avea 

împuternicire scrisă prealabilă; 

m)  să folosească informaţiile de care au luat cunoștintă pentru obţinerea de avantaje 

personale; 
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n)  să presteze activitate de pregătire particulară pentru copiii Grădiniței cu program 

prelungit Iani`s Club în incintele acestor unităţi de învăţământ. 

 

CAPITOLUL V 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

 Art. 19. Răspunderea disciplinară revine salariaţilor şi este reglementată prin dispoziţiile art. 

247-252 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările si completările 

ulterioare.   În conformitate cu prevederile art.  247  ale  legii  mai  sus  menţionate,  

angajatorul  dispune  de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cate ori constată ca aceştia au săvârşit o abatere 

disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o 

acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 

normele legale, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 20. 

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după criteriile şi procedura stabilite de 

legislaţia în vigoare şi Regulamentul Intern urmatoarele fapte: 

a)  încetarea nejustificată a lucrului; 

b)  scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unităţii, fără forme legale, înstrainarea 

acestora sau utilizarea lor in scopuri personale; 

c)  întârzierea nejustificată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

d)  desfăşurarea  de  activităţi  ca  salariaţi,  administratori  sau  prestatori  de  servicii  la  alte 

persoane fizice sau juridice în timpul programului de lucru; 

e)  oferirea şi/sau solicitarea/primirea de foloase necuvenite, în legatură cu calitatea de 

salariat al unităţii.; 

f)   traficul de influenţă; 

g)  abuzul de drept; 

h)  efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor lucrări care nu au legătură cu obligaţiile 

de serviciu; 

i)   nerespectarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a termenelor de soluţionare a 

petiţiilor; Faptele enumerate au caracter exemplificativ şi nu limitativ. 

Art. 21. 

(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaţilor în raport cu gravitatea faptelor 

săvârşite sunt: 

A. Pentru personalul didactic şi personalul didactic de conducere: 
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a)  observaţie scrisă; 

b)  avertisment scris; 

c)  destituirea din funcţia de conducere; 

d)   desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

B. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic:  

a)  avertismentul scris; 

b)  desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 22. 

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a)  împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b)  gradul de vinovăţie a salariatului; 

c)  consecinţele abaterii disciplinare; 

d)  comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e)  eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art. 23. 

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia observaţiei 

scrise/avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris 

de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, 

data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un 

motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate 

probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea 

sa, de către un avocat. 

Art. 24. 

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
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(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a)  descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b)  precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

 c)  motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3), nu 

a fost efectuată cercetarea; 

d)  temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e)  termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f)   instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz 

al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul său reşedinţa comunicată de acesta. 

Art. 25. 

(1) Răspunderea patrimonială revine salariaţilor şi este reglementată prin dispoziţiile art. 253-

259 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Răspunderea contravenţională şi răspunderea penală revin angajatorului şi sunt 

reglementate prin dispoziţiile art. 260-265 ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

CAPITOLUL VI 

MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE 

VI.1. Salarizarea şi alte drepturi salariale 

Art. 26. 

(1) Salarizarea personalului didactic se discuta individual, la interviul de angajare, cu 

persoana fondatoare a Graadinitei cu program prelungit Iani`s Club Buftea. 

(2) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă 

profesională/grad profesional, prin examen, conform legii. 
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VI.2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

 Art. 27. 

(1) Durata timpului de muncă şi a timpului de odihnă este reglementata de prevederile art. 15-

32 din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate: Învăţământ 

Preuniversitar nr. 435/17.04.2019. 

(2) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

(3)  Pentru  personalul  didactic,  norma  didactică  de  predare-învăţare-evaluare  şi  de  

instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este stabilit 

conform legii în vigoare şi în funcție de necesitățile instituției.  Sarcinile acestora sunt 

prevăzute în fişa individuală a postului. 

(7) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi 

modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său. 

 

Art. 28. 

(1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata 

maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu 

poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, 

care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o 

perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de 

forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea 

angajatorului. 

  

Art. 29. 

(1) Personalului didactic ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte din norma de 

predare- învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă i se aplică, în 

condiţiile legii, în mod corespunzător, prevederile art. 34. 

(2) Personalul de conducere, de îndrumare şi control beneficiază, în condiţiile legii, de 

prevederile art. 34 din prezentul regulament intern. 

Art. 30. 
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(1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20 

minute, care se include în programul de lucru.  

Art. 31. 

(1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 

an, 2 ani, respectiv 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit 

legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă. 

Art. 32. 

(1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii 

prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale. 

(2) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata 

normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o 

pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din 

fondul de salarii al angajatorului. 

(3) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au 

efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit. 

 

Art. 33. 

(1)  Salariatele,  începând  cu  luna  a  V-a  de  sarcină,  precum  şi  cele  care , nu vor fi 

chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detaşate şi,  după caz,  nu  vor fi  

concediate pentru  motive care nu  ţin  de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul 

restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul 

unităţilor de învăţământ - decât cu acordul lor. 

(2)  La  solicitarea  comitetului  de  sănătate  şi  securitate  a  muncii,  angajatorul  are  

obligaţia  să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă 

că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la 

acestea. 

(3)  Salariatele menţionate la alin.  (1)  beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 34. 

(1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 

consecutiv. 

(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă 

sâmbăta şi duminica. 
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(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi 

duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţilor de învăţământ, se vor stabili 

condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. 

(4) Zile nelucrătoare sunt respectate conform calendarului scolar in vigoare emis de MEN 

. 

Art. 35. 

(1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege si este discutat impreuna cu persoana 

fondatoare a Gradinitei cu Program Prelungit Iani`s Club Buftea. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte 

impreuna cu  persoana fondatoare, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, 

în primele două luni ale anului şcolar. La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, 

se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ. 

(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă conform fisei postului . 

 (4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază. 

 

Art. 36. 

(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau 

în alte situaţii, după cum urmează: 

a)  căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

b)  naşterea  unui  copil  -  5  zile  lucrătoare  +  10  zile  lucrătoare  dacă  a  urmat  un  curs  

de puericultură (concediul paternal); 

c)  căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

d)  decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al 

altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 

e)  schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare; 

f)   decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

g)  schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), 

respectiv 2 

i)   zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii). 

(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în 

perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea 

zilelor libere plătite. 
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(3) Personalul didactic din învățământ are dreptul, pentru rezolvarea unor situații personale, 

la 5 zile libere plătite/an școlar, pe bază de învoire colegială, având obligația de a-și asigura 

suplinirea cu personal calificat. Cererea de învoire colegială se instiinteaza membrul fondator 

al  unității, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada 

învoirii. 

(4) Ziua liberă prevăzută la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre 

părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea 

medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se 

depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie 

pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat 

ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. 

(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului 

pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o 

singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea 

desfăşura în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora. 

 Art. 38. 

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a 

căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste 

concedii nu afectează vechimea în învăţământ. 

(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă 

la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii 

fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate 

depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în 

învăţământ/în muncă. 

(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin 

acordul părţilor. 

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată 

la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului 

şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea 

postului didactic/catedrei pe perioada respectivă. 

Art. 39. 

(1) Pe lângă concediul paternal prevăzut la art. 43 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatăl 

are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din perioada totală a concediului pentru 

creşterea copilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare.  De  acest  drept  beneficiază  şi  mama,  în  situaţia  

în  care  tatăl  este beneficiarul concediului pentru creşterea copilului. 

(2) În cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

celălalt părinte, la cererea sa, beneficiază de concediul rămas neutilizat la data decesului. 
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CAPITOLUL VII 

PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ŞI RESPECTĂRII DEMNITĂŢII 

SALARIAŢILOR 

Art. 40. 

(1) Unitatea respecta prevederile legale cu privire la nediscriminare si la respectarea 

demnitatii umane si aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii sai. Astfel 

relaţiile de munca din cadrul unităţii nu sunt condiţionate: 

a)  de  participarea  la  o  activitate  economică  sau  exercitarea  liberă  a  unei  profesii,  de 

apartenența salariatului la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, de 

convingerile, de vârsta sau de apartenența salariatului la o categorie defavorizată; 

b)  la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv ca aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, 

etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, a 

acesteia; 

c)  la ocuparea unui post, prin anunţ sau concurs organizat de unitate sau de reprezentantul 

acesteia, de apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie 

defavorizată, de vârsta, respectiv de convingerile candidaţilor; 

(2) Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 

dreptului unităţii de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi 

standardelor uzuale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de 

discriminare. 

Art.41. 

(1)  Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2)  Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul 

de maternitate contituie discriminare în sensul prezentului regulament. 

(3)  Este interzis să se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

sarcină şi să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de muncă. 

(4)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a 

muncii. 
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CAPITOLUL VIII 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU PETIŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 Art. 42. 

(1)  Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unităţii, în scris, cu privire la orice aspect 

care rezultă din executarea contractului individual de muncă. 

 

CAPITOLUL IX 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 

SALARIAŢILOR 

Art. 43. 

(1)  Procedura  de  evaluare  a  activităţii  desfăşurată  pe  parcursul  unui  an  şcolar  de  

personalul didactic şi didactic auxiliar este conformă cu prevederile Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS   

nr.6143/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Procedura de evaluare a activităţii desfăşurată pe parcursul unui an şcolar de personalul 

nedidactic este conformă cu prevederile Metodologiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale anuale a personalului contractual,  aprobată prin OMECTS 

nr.3860/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Criteriile de evaluare ale personalului din unităţile de învăţământ, conţinute în Fișa de 

autoevaluare/evaluare anuală, sunt stabilite în baza metodologiilor precizate la alin, (1) si (2) 
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PARTEA A II -A 

ART.44.  

Învatamantul prescolar respecta structura anului scolar stabilita prin O.M 

nr.3125/2020: 

a) anul scolar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul urmator. 

b) structura anului scolar, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor si a vacantelor sunt 

stabilite prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 3.125/2020 privind structura anului 

şcolar 2020 – 2021 

c) in situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc. unitatea se inchide pe 

o perioada determinata. 

d) gradinita cu program prelungit s-ar putea inchide temporar cu aprobarea  I.S.J.Ilfov si cu 

atentionarea parintilor, nu mai mult de 60 de zile, pentru curatenie, reparatii si dezinsectie; 

     

 ART 45.  

Înscrierea copiilor în grădiniță : 

 a) se face in lunile aprilie, mai , a anului scolar precedent începerii frecventării sau, in situatii 

deosebite , in timpul anului scolar , in limita locurilor disponibile ;  

 b) la inscrierea copiilor se percep taxe de inscriere; 

 c) pentru asigurarea hranei copiilor inscrisi la grupele cu program prelungit parintii platesc o 

contributie stabilita de persoana fondatoare si care se achita de catre parinti pana in data de 10 

a fiecarei luni: 

d)pentru buna functionare a cantinei și realizarea triajului epidemiologic la Gradinita cu 

Program Prelungit Iani`s Club copiii se vor prezenta dimineata  pana  cel tarziu la ora 8.45; 

ART. 46  

Actele necesare inscrierii copiilor sunt: 

     1. cerere de inscriere; 

     2. copie dupa cerificatul de nastere; 

     3. copii carte de identitate părinți; 

     4. fisa medicala completata conform legislatiei in vigoare; 

     5. aviz epidemiologic; 

     6. acte doveditoare pentru calitatea de tutore, acte de divorț – unde este cazul. 

 

 



 

REGULAMENT INTERN 2020-2021      Pag. 24 / 39 
 

ART.47.  

Transferarea copiilor de la o gradinita la alta, de la o grupă la alta sau de la un program la 

altul se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul conducerii  unitatii , in 

limita locurilor disponibile; 

 ART.48.  

Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face in caz de boala infectioasa cronica, cu 

avizul medicului; 

 

 ART.49. Constituirea grupelor: 

            a) se  face pe criteriul varstei ; 

            b) repartizarea  educatoarei la grupa se face respectandu-se continuitatea la grupă. 

 

   ART.50 

Programul activitatilor din gradinita;     

Program prelungit : - 08.00 -   18.00   

Programul personalului :  

                 1) personal didactic     - tura I  orele  8.00-13.00 

                                    - tura a II-a  orele 13.00- 18.00 

                 2) personal administrativ - orele  8.00- 16.00 

                 3) Personal de ingrijire   - tura I orele 7.00-15.00 

                                                         - tura II orele 15.00-19.00 

ART. 51.    

Drepturile si obligatiile parintilor: 

a) pentru asigurarea hranei copiilor, parinţii au obigatia sa  plăteasca lunar o 

contribuţie bănească, cel mai tarziu pana la data de 10 a lunii in curs.  

b) in caz de neplata contribuţiei in termen de două săptămani de la data stabilită, 

copilul nu mai este primit in grupa  

c) parintii au dreptul sa fie informati permanent cu date privind evolutia copilului; 

d) părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale; 

e) părinţii au dreptul si obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor; 

f) de pagubele materiale produse de copii in gradinita  raspund parintii care au 

obligatia sa acopere daunele prin plata obiectului respectiv . 
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g) comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor 

copiilor grupei, convocată de educatoarea care prezidează şedinţa, în primele 30 zile de la 

începerea cursurilor anului şcolar; 

 h)educatoarea grupei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui 

semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, educatoarea sau preşedintele 

comitetului de părinţi al grupei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este 

necesar; 

 i) comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor copiilor grupei în 

adunarea generală a părinţilor la nivelul gradinitei, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în 

CP si CA; 

 j) parintii se pot adresa in scris sau verbal directorului pentru orice problema sau 

nemultumire legate de activitatea copilului in gradinita; 

 

 ART 52.  

Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii: 

1.sprijină educatoarele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

2.are iniţiativa şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din grupa pentru copii grupei 

respective; 

 

ART. 53 

 Drepturile si obligatiile copiilor 

a) orice persoana, indiferent de sex, etnie, nationalitate, care are varsta intre 2 si 6 ani 

, poate fi înscrisa la Gradinita cu Program Prelungit Iani’s Club, Buftea, si participa la 

activitatile organizate de aceasta, avand calitatea de prescolar; 

b) toti copiii  beneficiaza de asistenta psihopedagogica oferita de educatoarele grupei 

si medicala gratuita, asistenta de consiliere si dezvoltare personala, logopedie la cerere 

(contra cost), prin partenerul extern Amelia Felicia Nae (consilier, logoped, dezvoltare 

personala). 

c) toti copiii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare si  la proiectele 

educationale organizate de unitatea de învatamânt  

Îndatoririle copiilor: 

a) copiii  trebuie sa aiba o comportare civilizata  atât în unitatea de învatamânt, cât si 

în afara ei. 

b) copiii trebuie  sa pastreze curatenia în spatiile de învatamânt, grupuri sanitare, 

spatiul de joaca. 

c)copiii trebuie sa cunoasca si sa respecte: regulile de circulatie si cele cu privire la 

apararea sanatatii, reguli de prevenire  a incendiilor; normele de protectie a mediului. 
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ART.54   

Este interzis copiilor sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii deînvatamânt; 

 ART.55 

 Recompensarea copiilor: 

a) copiii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin 

comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: 

1.evidentiere în fata colegilor de grupa; 

2.evidentiere, de catre director, în fata colegilor de gradinita ; 

3. premii, diplome; 

4.premiul de onoare al unitatii de învatamânt. 

b) se pot acorda premii copiilor care:  

-.   s-au distins la una sau mai multe discipline, au obtinut performante la concursuri, 

festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel de unitate ,  local, 

judetean, national sau international; 

- s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica; 

-      au avut, la nivelul grupei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. 

c) unitatea de învatamânt si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale copiilor la 

nivel local, national si international, prin acordarea  unor premii, diplome  din partea 

consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor  culturale, a 

comunitatii locale etc. 

ART.56  

Drepturile si obligatiile personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic 

1.Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, 

care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii: 

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale 

disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor 

profesionale; 

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

d) organizarea, cu copiii, a unor activităţii extraşcolare cu scop educativ; 

e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic; 

f) înfiinţarea  în instituţie  a unor cercuri,  formaţii artistice şi sportive; 

g) evaluarea performanţelor copiilor în baza unui sistem validat ; 
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h) participarea la viaţa institutiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale si contractului 

colectiv de muncă; 

i) cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea 

obligaţiilor profesionale; 

j) personalul didactic are obligaţia de a participa la programe de formare continuă;  

k) trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care  le 

transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;  

l) personalului didactic îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului , viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

m) personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea 

verbală sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor. 

n) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de  obţinerea oricărui tip de avantaje de la părinţii.  

 

ART. 57 

 Drepturile personalului didactic: 

a) educatoarele nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio 

autoritate şcolară  

b) inregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi 

făcută numai cu acordul celui care o conduce; 

c) educatoarele sunt  încurajate să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 

propriu, în interesul învăţământului şi al comunitatii; 

d) educatoarele au dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, 

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal 

constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

e) educatoarele  pot exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar  şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează 

prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator; 

f) cazurile de boala sau alte situatii ce determina neprezentarea la program vor fi 

comunicate din timp directorului  pentru a putea fi asigurata suplinirea; 

g) concediile fara plata vor fi aprobate de catre  G.P.P Iani’s Club in urma unei cereri 

scrise din partea solicitantului , dacă perioada solicitată depășește 30 de zile. 
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ART.58.  

 Drepturile si obligatiile directorului 

a) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de învatamânt, în conformitate cu 

atributiile conferite de lege, cu hotarârile CA-ului al unitatii de învatamânt, precum 

si cu alte reglementari legale. 

b) Directorul este subordonat Inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar 

general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de 

Inspectoratul scolar, în baza reperelor stabilite si comunicate în teritoriu de catre 

Ministerul Educatiei si Cercetarii. 

c) Directorul reprezinta unitatea de învatamânt în relatiile cu terte persoane fizice si 

juridice, în limitele competentelor prevazute de lege. 

d)  Directorul trebuie sa manifeste loialitate fata de unitatea de învatamânt, credibilitate 

si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitatile angajatilor, sa încurajeze 

si sa sustina colegii, în vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea în 

unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de învatamânt. 

e) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitatii întregului personal 

salariat al unitatii de învatamânt; 

f) Vizitarea unitatii de învatamânt si asistenta la orele de curs sau la activitati 

scolare/extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de învatamânt, se 

fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control 

asupra unitatilor de învatamânt. 

 

ART.59  

Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, în 

fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale. 

  În cazul în care hotarârile acestor organisme încalca prevederile legale, directorul are 

dreptul sa interzica aplicarea lor si este obligat sa informeze, în acest sens, în termen de 3 

zile, inspectorul scolar general. 

 

ART.60  

În realizarea functiei de conducere, directorul are urmatoarele atributii: 

          a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste 

politica educationala a acesteia 

b)lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de învatamânt similare din Uniunea 

Europeana sau din alte zone; 

c) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii 

educationale si de dezvoltare institutionala; 

d) în baza propunerilor primite, numeste seful  comisiei metodice, comisiei pentru 

evaluarea si asigurarea calitatii, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul 

consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora; 

e)poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa faca 

parte din consiliul de administratie si solicita Consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa 
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caz, Consiliului local,  reprezentantului primarului,desemnarea reprezentantilor lor în 

consiliul de administratie al unitatii de învatamânt; 

f) stabileste , prin fisa postului , atributiile  comisiilor metodice, ai colectivelor pe 

domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie ; 

g) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si 

contractului colectiv de munca; 

h)elaboreaza  instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, 

control si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt. 

Instrumentele respective se aproba în Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, 

i) controleaza calitatea procesului instructiv-educativ.  În cursul unui an scolar, 

directorul efectueaza asistente la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic sa fie asistat 

cel putin de doua ori pe semestru; 

j) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic-

auxiliar si nedidactic; 

 

 ART.61  

Directorul unitatii de învatamânt, în calitate de evaluator, are urmatoarele atributii: 

a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor 

Legii nr. 1/2011, privind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

b) apreciaza personalul didactic de predare  la inspectiile pentru obtinerea gradelor 

didactice, precum si pentru acordarea  gradatiilor de merit. 

ART. 62.  

 

Directorul unitatii de învatamânt îndeplineste si urmatoarele atributii: 
a) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si 

sportive a unitatii de învatamânt, coordoneaza activitatea de la cantina; 

 b) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

c) raspunde de corectitudinea încadrarii personalului si de întocmirea, la termen, a statelor 

lunare de plata a drepturilor salariale 

 e) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de 

protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor, în unitatea de învatamânt; 

 f) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savârsite de personalul unitatii de învatamânt, 

în limita prevederilor legale în vigoare; 
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ART.63 Componența, atributiile și responsabilitatile Consiliului Profesoral 

Componenta Consiliului Profesoral, An școlar 2020-2021 

NR. CRT. NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA 

1. Moca Victoria DIRECTOR-PROF. ÎNV. PREȘC. 

2. Pintilie Maria-Magdalena PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

3. Ghiță Cătălina Maria EDUCATOARE 

4. Paraschiv Laura PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

5. Marin Mădălina PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

6 Dumitru Daniela EDUCATOARE  SUPLINITOARE 

 

Atribuții și reponsabilități: 

a) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si 

raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara; 

b) dezbate, avizeaza si propune Consiliului de administratie, spre aprobare, planul de 

dezvoltare al gradinitei; 

c) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate precum si eventuale completari sau modificari ale acestora  

d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, 

daca este cazul, componenta acestuia; 

e) valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs; 

f) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 

g) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului de de predare, care 

solicita acordarea gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe 

baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate de acesta; 

h) dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de învatamânt, în sedinta la care 

participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii de învatamânt; 

i) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a Inspectoratului Scolar 

Judetean Ilfov sau din proprie initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care 

reglementeaza activitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar 

propuneri de modificare sau de completare; 

j) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educative 

din unitatea de învatamânt; 

k) propune activități de parteneriat și promovare în comunitatea locală; 
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l) susține sesiuni de informare și schimb de bune practici în domeniul educației 

preșcolare și al perfecționării continue a cadrelor didacte în scopul creșterii calității 

educației în unitatea de învățământ. 

ART. 64 

 Consiliul de Administratie 

a) asigura respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de 

Ministerul Educatiei Naționale si ale deciziilor inspectorului scolar; 

b) aproba planul de dezvoltare a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, 

dupa dezbaterea si avizarea sa în consiliul profesoral; 

c) aproba regulamentul intern al unitatii de învatamânt, dupa ce a fost dezbatut în Consiliul 

profesoral ; 

d) elaboreaza, prin consultare cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii 

de învatamânt, pentru personalul nedidactic, în 

 e) acorda calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate 

din raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara, a analizei 

sefilor comisiilor metodice, a celorlalte compartimente functionale;  

h) stabileste perioadele concediului de odihna, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariatilor unitatii de învatamânt, a propunerilor directorului ; 

i) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitate; 

 j) avizeaza si propune Consiliului Local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri si 

cheltuieli, întocmit de director si contabil   

k) hotaraste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 

legislatiei în vigoare; 

l) avizeaza proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitatii 

de învatamânt; 

m) valideaza raportul privind calitatea învatamântului din unitatea scolara si promoveaza 

masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare 

Componenta Consiliului De Administratie, An școlar 2020-2021 

NR.            NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA 

1. Dedu Dana-Mihela PRESEDINTE 

2. Moca Victoria DIRECTOR 

3. Dumitru Daniela EDUCATOARE 

4. PintilieMaria- Magdalena SECRETAR 

5. Birsan Flavia REPREZ. PĂRINȚI 

6. Gresoiu Nicusor REPREZ. CONSILIU LOCAL 
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ART.65 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in Educatie 

 comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 3 membri. Conducerea 

ei operativa este asigurata de directorul gradinitei 

 elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si 

asigurare a calitatii, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si 

criteriilor prevazute de legislatia în vigoare; 

 elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în unitatea 

scolara respectiva, pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea 

si calitatea învatamântului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta 

tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului 

extern; 

 elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei; 

 coopereaza cu agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si 

organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii. 

Componenta Comisiei Pentru Evaluarea Si Asigurarea Calitatii, 

 Anul Scolar 2020-2021 

 

Nr. crt. Numele si Prenumele Calitatea în cadrul comisiei 

1. Moca Victoria DIRECTOR 

2. Pintilie Maria- Magdalena RESPONSABIL COMISIE 

3. Birsan Flavia REPREZENTANT  PĂRINȚI 

4. Mirea Monica REPR. CONSILIUL LOCAL BUFTEA 

 

 

ART.66 Comisia Metodica 

 consiliaza cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectarii didactice si a 

planificarilor semestriale; 

 elaboreaza instrumentele de evaluare ; 

 analizeaza periodic performantele copiilor; 

 monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare grupa si modul în care se realizeaza 

evaluarea 

 organizeaza si raspunde de desfasurarea evaluarilor semestriale  finale 

 seful  comisiei metodice stabileste atributiile fiecarui membru al comisiei metodice; 

 seful de  comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al comisiei 

metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în 

baza unui raport bine documentat; 

 organizeaza activitati de formare continua   specifice unitatii de învatamânt, lectii 

demonstrative, schimburi de experienta etc.; 

 implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice; 
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 seful comisiei metodice raspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate 

de activitatea profesionala a membrilor acesteia;  

 sedintele comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de director. 

 în contextul actual generat de pandemia cu virusul SARS-Cov2 discuțiile din comisia 

metodică se pot desfășura pe platforme online. 

Componenta Comisiei Metodice în anul școlar 2020-2021 

Nr. 

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

Functie  

1. Moca Victoria DIRECTOR – PROF. ÎNV.PREȘCOLAR – GR. MIJLOCIE 

2. Marin Mariana-Madalina PROF. ÎNV PREȘCOLAR – GR. MICĂ 

3. Dumitru Daniela EDUCATOARE SUPLINITOARE – GR. MARE 

4. Ghiță Maria-Cătălina EDUCATOARE – GR. MIJLOCIE 

5. Pintilie Maria-Magdalena PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- GR. MARE 

6. Paraschiv Laura PROF. ÎNV. PREȘCOLAR – GR. MICĂ 

 

 

ART.67  

Comisia  Pentru Pază și Stingerea Incendiilor 

Responsabilul pentru paza si stingerea incendiului in anul scolar 2020-2021 este doamna  

Dedu Dana-Mihaela (administrator)  Responsabilul: 

    - se ocupă de contractarea serviciilor externalizate de instruire a personalului cu normele 

specifice 

    - verifica respectarea normelor P.S.I.; 

    - intervine în situatiile create de nerespectarea normelor sau în orice alte situatii pe linie 

P.S.I.; 

 

Art 68   

Comisia de inventariere a bunurilor gradinitei 

      -   efectueaza inventarierea bunurilor grădiniței la termenele stabilite; 

 -  semnaleaza eventualele neajunsuri; 

 - responsabilul de inventarierea bunurilor gradinitei in anul scolar 2020-2021 este 

doamna  Dedu Dana ( administrator) împreună cu educatoarele numite prin decizie 

internă. 

                

Art. 69    

Evaluarea 

a) educatoarea foloseste modalitati diverse de evaluare a progreselor copiilor si acorda atentie 

implicarii copiilor in procesul evaluarii ; 

b) evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Curriculum pentru educatie 

timpurie 2019 cu Fișele anexă de evaluare a progresului preșcolarilor și respectindu-se 
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prevederile din Reulamentul de Organizare si Functionare a unitatilor din invatamintul 

preuniversitar 2020 ; 

c)Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile 

psihopedagogice ale copiilor . Acestea pot fi : lucrari scrise ; practice ; referate si proiecte ; 

interviuri ; portofolii. 

 

Art. 70     

Resurse Umane 

a)personalul didactic, nedidactic si de ingrijire care îsi realizează norma  de activitate in 

gradinita, are obligatia de a respecta ordinea si disciplina, programul de lucru, regulamentul 

de ordine interioara, sarcinile specifice si obligatorii din fisa postului, precum si normele in 

vigoare prevazute de legislatia muncii, din domeniul educatiei, sanitar, etc. 

b)Drepturile si obligatiile fiecarui salariat din gradinita se respecta in mod obligatoriu; 

c)Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă , personalul angajat in 

gradinita de copii, acesta are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea 

vietii, sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolară 

d)Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa 

individuala a postului pentru personalul didactic si nedidactic, in funcie de necesitatile 

gradinitei. 

 

Art. 71     

Relatii cu alte institutii si cu publicul 

a) Gradinita cu Progrram Prelungit Iani’s Club  se afla in subordinarea directă a I.S.J. Ilfov. 

Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I.S.J. Ilfov revine directiunii 

gradinitei, sefilor comisiilor constituite, tuturor cadrelor unitatii. 

b) Gradinita intertinene relatii cu autoritatile locale, judetene, politia, biserica, spitalul 

școala  si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. Reprezentantul gradinitei 

in relatia cu comunitatea locala, organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale este 

directorul  și/sau administratorul gradinitei. 

c) Cererile, reclamatiile si sesizarile se inregistreaza intr-un dosar separat, dupa ce au fost 

inregistrate in registru de intrari –iesiri.Sesizarile si reclamatiile anonime nu se iau in 

considerare. 

 

ART.72   

Asigurarea pazei gradinitei  se realizează cu personalul propriu si prin intermediul 

contractului de prestari servicii paza si protectie cu o firma specializata,  astfel:  

a) zilnic, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07
00

 – 18
00

 prin personalul din unitate 

b) in permanenta, de catre SC. AKA SECURITY, pe toata durata contractului. 

În zilele nelucrătoare şi pe timpul vacanţelor şcolare, paza şi ordinea sunt asigurate de 

către SC. AKA SECURITY, pe toata durata contractului. 
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ART.73  

Pentru rezolvarea unor probleme personale sau de serviciu, personalul gradinitei, 

părinţii / reprezentanţii legali ai copiilor cât şi alte persoane se pot adresa directorului 

în intervalul orar de audienţe.  

 

Programul de audienţe al directorului Gradinitei Cu Program Prelungit „ Iani’s Club’’, 

Buftea  este Luni-Vineri  de la ora 13
00

 la ora 15
00

.  

 

Pentru rezolvarea unor probleme urgente de serviciu, cadrele didactice pot solicita 

zilnic accesul la director, pe perioada programului de lucru al acestuia.  

 

ART.74  

Problemele referitoare la eliberarea unor documente se rezolvă de către directorul 

unității și/sau administrator: luni-vineri, în intervalul orar 10.00-14.00 

 

ART.75  

Accesul persoanelor în incinta  gradinitei se face pe Intrarea 1 (principală), pe 

timpul programului de lucru; În contextul epidemiologic actual generat de virusul SARS-

Cov2, se impun prevederile de acces corespunzătoare, nominalizate în Procedura de acces al 

persoanelor străine, cât și în Planurile de măsuri pentru scenariile de funcționare din Dosarul 

Anexă2. 

 

ART.76  

Personalului grădiniței  îi este permis accesul, de regulă, în timpul stabilit prin program. 

Pentru rezolvarea unor probleme de serviciu, inclusiv pregătirea unor activităţi şcolare 

sau extraşcolare, sau realizarea unor lucrări de reparaţie şi întreţinere, membrilor 

personalului gradinitei  li se permite accesul şi în afara programului, până la ora 20
00

. 

După această oră, accesul este permis doar cu aprobarea directorului.  

 

 

ART.77  

a)Accesul părinţilor ai copiilor este permis la începerea şi terminarea programului , până 

la sala de grupa unde predau sau preiau copilul, cât şi pe timpul şedinţelor cu părinţii 

sau a altor activităţi la care aceştia sunt solicitaţi să participe. Pentru copiii cu 

dizabilităţi grave, accesul părinţilor este permis permanent.  

Pentru audienţe la director sau rezolvarea unor probleme, părinţii au acces conform 

programului. Pentru informaţii şi consiliere de la educatoarele grupelor, părinţii / 

reprezentanţii legali ai copiilor au acces în ziua şi la ora stabilită. 

 

b)În contextul epidemiologic actual generat de virusul SARS-Cov2, pentru prevederile art.77, 

lit. a), se impun prevederile de acces corespunzătoare, nominalizate în Procedura de acces a 

persoanelor străine, cât și în Planurile de măsuri pentru scenariile de funcționare din Dosarul 

Anexă2. 

 

ART.78  

Accesul altor persoane în grădiniță se face cu aprobarea directorului. Relaţiile cu aceste 

persoane nu trebuie să conturbe procesul instructiv – educativ.  

Pentru activităţile de parteneriat sau alte activităţi şcolare sau extraşcolare, accesul cadrelor 

didactice şi al elevilor din alte şcoli, cât şi al însoţitorilor acestora se va face pe bază de tabel 

nominal aprobat de directorul gradinitei  cu minim 24 ore înainte.  



 

REGULAMENT INTERN 2020-2021      Pag. 36 / 39 
 

 

ART.79  

Este interzisă scoaterea cadrelor didactice de la programul de activități pentru rezolvarea 

unor probleme personale sau care pot fi rezolvate şi după terminarea programului de 

funcționare.  

 

ART.80  

Reguli speciale de ordine şi disciplină  

Programul de lucru al personalului   G.P.P. Iani’s Club este următorul:  

a) Cadrele didactice: zilnic, conform orarului stabilit şi planificării orelor de suport 

educaţional/consiliere pentru părinţi, cât şi planificării activităţilor extraşcolare. Cadrele 

didactice vor participa obligatoriu, lunar, la şedinţele Consiliului profesoral, ale Comisiei 

metodice sau a altor comisii din care fac parte, la alte activităţi la care sunt solicitate.  

b) Personalul de întreţinere desfăşoară activităţi zilnic,în intervalul orar 8.00-19.00 (dacă 

situaţia o impune, programul de lucru poate fi modificat);  

c)În incinta Gradinitei cu Program Prelungit Iani’s Club, fumatul este interzis, conform legii. 

d) orice reclamatie  privind nereguli in desfasurarea activitatii in unitatea de invatamant va fi 

depusa la directorul unitatii pentru solutionare ; 

e) parintii copiilor vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate 

lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate; 

f) personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere 

răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual 

de muncă precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învățământului și prestigiului institutiei. 

g) sancțiunile disciplinare, care se pot aplica personalului, în raport cu gravitatea abaterilor 

sunt: observație scrisăm avertisment, diminuarea salariului de bază, cu până la 15%, pe o 

perioadaă de 1-6 luni, suspendarea, pe o periodă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la 

un concurs pentru ociparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor 

didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, desfacerea disciplinară a 

contractului de muncă. 

h) propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin 1/3 din numărul total al 

membrilor consiliului de administrație ori ai consiliului profesoral. 

 

Art.81 

Personalul G.P.P. Iani’s Club este obligat să se prezinte zilnic la program, cu 5-10 

minute înaintea începerii acestuia, şi să desfăşoare activitatea specifică funcţiei în 

intervalul orar stabilit. Absenţa nemotivată de la program este o abatere gravă care se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare, până la desfacerea contractului de muncă. 

În situaţii deosebite, care împiedică prezenţa la program, cei aflaţi în această situaţie 

vor anunţa directorul unităţii, în timp util.  

Tolerarea din partea directorului  a consumului de alcool de către angajatii gradinitei  

este exclusa si sancţionată drastic, conform legislaţiei în vigoare,  ducand până la desfacerea 

contractului de muncă. 
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ART.82   

REGLEMENTARI FINALE 

(a)  Prezentul  regulament  intern  a  fost  aprobat  prin  Hotărârea nr. .3 Consiliului  de  

Administraţie  al Grădiniței cu program prelungit Iani`s Club Buftea, emisă la data de 

10.09.2020  şi intra în vigoare de la această dată. 

(b) Salariaţii vor fi informați cu privire la conţinutul prezentului regulament, sub semnătură. 

Prezentul regulament îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării 

acestora. 

(c) Regulamentul intern poate fi modificat şi completat în cazul în care conţine dispoziţii 

contrare normelor legale în vigoare sau dacă necesităţile interne ale unităţii o cer. Orice 

modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de 

informare prevăzute la alin. (2). 

(d) În contextul actual de funcționare  a procesului de învățământ datorat pandemiei cu 

virusul SARS-CoV2, Grădinița cu Program Prelungit ,,Iani’s Club’’ va opera modificările 

necesare planurilor de măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță 

epidemiologică, cu respectarea  Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și a tuturor 

prevederilor legislative în vigoare.  

(e) Hotărârile, planurile de măsuri și procedurile implementate de către Grădinița cu Program 

Prelungit ,,Iani’s Club’’ în scopul  prevenirii și combaterii  îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV2 emise ulterior aprobării acestui regulament, vor fi competate  în  Dosarul Anexa 2 la 

R.I. și  vor fi aduse la cunoștință personalului și beneficiarilor .  

(f) Persoana responsabilă pentru implementarea măsurilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 este Dedu Dana-Mihaela,  numită prin Decizia nr. 2 

din 07.09.2020. 

(g) Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu proceduri, dispoziţii, 

regulamente ulterioare, după caz, care vor face parte integranta din acesta. 

(h) Prezentul regulament se pune la dispoziţia permanentă a personalului din unităţile de 

învăţământ. Directorul unităţii de învăţământ are obligaţia afişării la loc vizibil a unui 

exemplar din prezentul regulament. 

(i) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului 

intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(j) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de 

către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1). 
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PREZENTUL REGULAMENT INTERN SE IMPLEMENTEAZĂ ÎMPREUNĂ CU 

DISPOZIȚIILE DIN DOSARELE ANEXĂ 

DOSAR ANEXĂ 1 la R.I.: 

- CONTRACTELE DE MUNCĂ INDIVIDUALE; 

- DOCUMENTELE PERSONALE ALE ANGAJATULUI; 

- FIȘA POSTULUI DIRECTOR;  

- FIȘA POSTULUI EDUCATOARE;  

- FIȘA POSTULUI INGRIJITOARE;  

- FIȘA POSTULUI ADMINISTRATOR;  

- FIȘA POSTULUI CONTABIL; 

- FIȘA POSTULUI BUCĂTAR.. 

DOSAR ANEXĂ 2 la R.I. 

- LEGISLAȚIE PRIVIND SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ CU PRIVIRE LA 

RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV2; 

- PLANURI DE MĂSURI, HOTĂRÂRI, DECIZII, PROCEDURI PRIVIND 

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ CU PRIVIRE LA RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI 

SARS-COV2. 

 

                                                                                                                Director: 

Prof. MOCA VICTORIA  
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T A B E L     N O M I N A L CU PERSONALUL CARE A LUAT LA CUNOSTINTA  

DE PREZENTUL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU  

ANUL SCOLAR 2020-2021 

NR. 

CRT

. 

NUMELE SI PRENUMELE FUNCȚIA SEMNĂTURA de 

luare la cunoștință 

1. BURTEA IOANA BUCĂTAR  

2. DEDU DANA-MIHAELA ADMINISTRATOR  

3. DUMITRU ANICUȚA FEMEIE DE SERV.  

4. DUMITRU DANIELA EDUCATOARE S.  

5. DUMITRESCU MIRELA ASIST. MEDICAL  

6. GHIȚĂ MARIA-CĂTĂLINA EDUCATOARE  

7. HÂRȘU ADINA-IULIANA ÎNGRIJITOARE  

8. ION MIHAELA AJUTOR BUCĂTAR  

9. MARIN MARIANA-MĂDĂLINA PROF. ÎNV. PREȘC  

10.  MOCA VICTORIA DIRECTOR  

11. NIȚACHE NICOLETA CONTABIL  

12. PARASCHIV LAURA PROF. ÎNV. PREȘC.  

13. PĂTULEA ANIȘOARA ÎNGRIJITOARE  

14. PINTILIE MARIA- MAGDALENA PROF. ÎNV. PREȘC.  

15. SANDU GEORGIANA ÎNGRIJITOARE  

  

 


