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CAPITOLUL  I : DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul intern al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara  cuprinde norme 
referitoare la organizarea şi funcţionarea grădiniţei în conformitate cu Constituţia României, Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/24.01.2003- 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 87/2006, pentru 
aprobarea O.U.G. Nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, H.G. Nr. 286/23.03.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, O.M.E.N.C.S. Nr. 5079 din 31.08.2016 privind aprobarea R.O.F.U.I.P., cu modificările și 
completările ulterioare prin O.M.E.N. Nr. 3027/2018, O.M.E.C.T.S. Nr. 5559 din 07.10.2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice, privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic 
din învățământ, O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub Nr. 435  din data de 17.042019, cu hotărârile de guvern 
şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiș. 
Art.2. Respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru : personalul de conducere, personalul 
didactic, didactic auxiliar, nedidactic, pentru părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.  
Art.3. (1) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administraţie cu participarea 
reprezentantului organizaţiei sindicale existente în gradiniţă şi cuprinde reglementări specifice 
condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către Consiliul Profesoral, la care participă, cu 
drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi reprezentanţi ai părinţilor. 
(3) Regulamentul Intern este un document al instituţiei, are caracter confidențial și nu se înstrăinează de la 
unitatea de învăţământ. Regulamentul Intern se aduce la cunoștință salariaților la angajare prin 
lecturare și poate fi consultat de către aceștia la cerere. 
(4) Prevederile prezentului regulament asigură libertatea muncii și a dezvoltării profesionale a salariaților, 
fără îngrădire sau discriminare. 
(5) Sindicatele salariaților liber constituite (conform legislației în vigoare), reprezentanții salariaților 
sau salariații, după caz, vor milita în cadrul instituţiei pentru apărarea intereselor profesionale, 
economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor, participând activ alături de administrație ca 
factor de întărire a ordinii și disciplinei. 
Art.4. În incinta grădiniţei sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice 
formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică 
a preșcolarilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art.5. Regulamentul intern al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara se aplică tuturor 
salariaţilor indiferent de tipul şi durata contractului individual de muncă, tuturor preşcolarilor precum 
şi reprezentanţilor legali ai acestora. 
Art.6. Personalul menționat la art. 2, are obligaţia ca pe durata detaşării sau delegării la alte unităţi să 
respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât şi reglementările proprii ale unităţilor 
respective. 
Art.7. Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara, au obligaţia să dovedească profesionalism, cinste, ordine și disciplină, să asigure exercitarea 
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corectă a atribuţiilor stabilite în concordanță cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi alte 
reglementări legale în vigoare. 
Art.8. Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara au obligaţia să păstreze secretul 
profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după 
încetarea contractului individual de muncă, fapte sau date care, devenite publice ar dăuna intereselor, 
imaginii şi prestigiului grădiniţei. Salariaţii grădiniţei nu pot uza, în folos personal, informaţiile de 
serviciu pe care le deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice mod. Activitatea din grădiniţă se 
realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi protecţie, indiferent de 
condiţia socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă a părinţilor.  
 
 

 

CAPITOLUL II : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
ANGAJATORULUI ŞI SALARIAŢILOR 

 
 

(1) Regulamentul intern cuprinde politica de disciplină şi organizarea muncii, igiena şi securitatea în 
muncă în cadrul unităţii, drepturile şi obligaţiile angajatorului, obligaţiile şi drepturile salariaţilor, 
precum și obligaţiile şi drepturile părinţilor, ținând seama de următoarele reguli : 
-dacă salariaţii nu sunt organizaţi în sindicat, interesele acestora pot fi promovate şi apărate de 
reprezentanţii lor aleşi şi mandataţi special în acest scop în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu 
votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaţilor. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, 
modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării 
generale a salariaţilor, în condiţiile legii. 
-reprezentanţii salariaţilor participă la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi 
securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, respectarea drepturilor 
salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractele individuale de muncă şi cu 
regulamentul intern, să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, timp de muncă şi timp 
de odihnă, stabilite în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de 
relaţiile de muncă. 
Prezentul regulament intern poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu. 
 
    II.1  : Drepturile şi obligaţiile angajatorului. 
Art.9.1. Angajatorul are, în principal, 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 stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului; 
e)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 
Art. 9.2. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 
activităţii; 
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzatoare de muncă; 
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege; 
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d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în munca, în meserie şi 
specialitate; 
e)să se consulte cu sindicatul sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile care afectează substanţial drepturile şi interesele acestora; 
f) să platească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor, să numească prin decizie o persoana care să 
opereze în registru înregistările prevăzute de lege; 
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
 i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 
 II. 2  : Drepturile şi obligaţiile salariatului. 
Art. 9.3.  Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus  săptămânal(sâmbăta şi duminica); 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la acces la formare profesională;  
g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
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 colectivă şi individuală;  
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;  
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 
Art.9.4. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, 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, 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) alte obligaţii prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com  6 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 
 

CAPITOLUL  III: ORGANIZAREA GRĂDINIŢEI ŞI A 
MUNCII 

 

 III.  1 : Organizarea grădiniţei 
Programul grădiniţei 
Art. 10. În învăţământul preşcolar se respectă structura anului școlar stabilită de M.E.C. în fiecare an 
şcolar pentru învăţământul preuniversitar. 
Art. 11. Deschiderea anului şcolar se face în mod festiv în fiecare grupă de copii, în prima zi a anului 
şcolar începând cu ora 8.00. Disciplina este asigurată de educatoarele fiecărei grupe în parte. 
Art. 12. Închierea anului şcolar se marchează prin evenimente specifice de tipul: petreceri, excursii, 
serbări de sfârşit de an şcolar organizate după un program stabilit. 
Art. 13. În învăţământul preşcolar se respectă structura anului şcolar stabilită pentru învăţământul 
preuniversitar: 
-  Grupele cu program prelungit (10 ore pe zi) funcţionează continuu, asigurând atât educaţia cât şi 
pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială cât şi protecţia socială a copiilor. 
Accesul în grădiniţă al părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor se realizează după cum 
urmează : 
 - dimineaţa între orele 6:00– 8:30 
 - prânz, între orele 12:30-13:00 

- după masa între orele 15:30 – 18:00; în afara acestor intervale orare accesul este interzis; 
În situaţii speciale (starea sănătăţii, activităţi extraşcolare ale copiilor sau alte situaţii) copiii pot pleca 
însoţiţi de aparţinători; 
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are acces în incinta grădiniței în concordanță cu 
procedura de acces, dacă: 
- a fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul grădiniței; 
- desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
- depune o cerere/alt document la secretariatul grădiniței; 
- participă la acțiunii organizate de asociația de părinți. 
Art. 14. Grupele cu program prelungit pot fi închise temporar, cu acordul inspectoratului școlar şi cu 
atenţionarea părinţilor, nu mai mult de 30 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţii și 
dezinfecții; 
În perioada închiderii unităţii, inspectoratul şcolar şi conducerea grădiniţei vor lua măsuri de asigurare 
a protecţiei copiilor contactând unităţi apropiate care funcţionează în perioada respectivă şi pot prelua 
acei copii. 
Art. 15. Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea 
tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar. 
Art. 16. Activitatea instructiv-educativă în grădiniţa de copii se desfaşoară pe baza unui orar stabilit de 
educatoare. Acesta respectă prevederile planului de învăţământ pentru grupa respectivă şi poate fi 
flexibil. 
Constituirea grupelor: 
Art. 17. Învăţământul preşcolar cuprinde preşcolari cu vârste între 3 şi 6 ani şi se organizează de regulă, 
pe grupe consituite după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare global al acestora. 
În anul şcolar 2019 – 2020 unitatea funcţionează ca PJ. 
Art. 18. Grupa se constituie respectând prevederile legale şi cuprinde în medie 25-30 de copii/grupă. 
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Art. 19. Înscrierea copiilor se face, de regulă, în semestrul II al anului școlar anterior sau în situatii 
deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile. 
La înscrierea copiilor în grădiniţă nu se percep taxe.  
La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.  
Art. 20. Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţele cu program prelungit părinţii sau 
susţinătorii legali plătesc o contribuţie stabilită de legislaţia în vigoare. Calcularea alocaţiei de hrană 
pentru preşcolari se face prin consultarea comitetelor de părinţi, astfel încât suma alocată să fie în 
conformitate cu cerinţele OMS 1955/1995 privind asigurarea gramajului/copil şi a necesarului de 
calorii/copil. Suma pentru alocaţia de hrană se aprobă în CA al grădiniţei, la care participă obligatoriu 
reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 
Obligaţia de achitare a alocaţiei de hrană revine părinţilor  în primele 10 zile ale lunii în curs. 
Recalcularea contribuţiei părinţilor pentru hrana care se asigură copiilor în grupele cu orar prelungit 
determinată de absenţa copilului din unitate, se face potrivit reglementarilor în vigoare. 
Art. 21. Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţă sunt: 
•Cerere de înscriere ; 
•Copie după certificatul de naştere al copilului certificat de directoare; 
•Aviz epidemiologic cu situația vaccinărilor de la medicul de familie; 
•Copie de pe CI ale părinţilor; 
•Un dosar plic. 
Art. 22. Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemnează în 
Registrul de evidenţă a înscrierii copiilor, apoi se introduc în SIIIR; 
Art. 23. (1)Transferul copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor 
legali, cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și 
cu avizul consultativ al Consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă, în 
limita locurilor disponibile; 
(2) Preșcolarii se pot transfera de la o grupă de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, în limita 
efectivelor maxime de preșcolari; 
Art. 24. Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii: 
 • În caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului. 
 • În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare. 
Art. 25. Pentru menţinerea frecvenţei copiilor educatoarea trebuie să aibă o bună colaborare cu 
familiile acestora. La înscrierea copilului, menţiunile prevăzute la art. 21, 23 și 24 vor fi aduse la 
cunoştinţa părinţilor. 
Art. 26. (1). Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara şcolarizează, conform planului de 
şcolarizare aprobat de I.S.J. Timiș, copii cu domiciliul în oraşul Timișoara  şi în cartierele învecinate. 
(2). Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de 
către directorul grădiniţei, în limita planului de şcolarizare aprobat. 
Art. 27. Activitatea didactică se desfăşoară în fiecare zi lucrătoare după cum urmează : 
 ALA I + ADP + ADE + ALA II respectând Planul cadru și Curriculum pentru educație timpurie – 2019, anexa 
la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019. 
Art. 28. Conţinutul procesului instructiv-educativ care se realizează în învăţământul preşcolar este 
structurat în planuri de învăţământ, pentru fiecare grupă în parte, şi în programe avizate de Comisia 
Naţională de Specialitate aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 
Art. 29. Metodologiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar, strategiile aplicate în demersul 
didactic valorizează copilul, îl diferenţiază şi îl individualizează în vederea sprijinirii dezvoltării sale 
potrivit ritmului propriu. 
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Art. 30. În demersul educaţional este interzisă discriminarea copilului după criterii care vin în 
contradicţie cu drepturile sale. 
Art. 31. În demersul educaţional se respectă dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma 
fundamentală de învăţare, mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii 
copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuinţelor 
proprii). 
Art. 32. Activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii care se încadrează în nivelul 3-5 ani se 
recomandă a fi gândite şi organizate din perspectiva orientării spre socializare, pe când activităţile 
desfăşurate cu copiii care se încadrează în nivelul 5-6 ani vor fi gândite şi organizate din perspectiva 
pregătirii pentru şcoală. 
Art. 33. Întreaga activitate desfăşurată de educatoare cu copiii la grupă se realizează pe baza 
cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, 
aprobate de M.E.C. (atât pentru activităţile comune, cât şi pentru cele opţionale). 
 
 III . 2 : Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
Art. 34. Timpul de muncă. 
Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, 
respectiv de 40 de ore pe săptămână şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. 
Pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, norma didactică de predare este cea 
prevăzută de art. 10 din Legea nr.63/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după caz, iar restul 
activităţilor, până la norma de 40 h/săptămână sunt activităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/1999, cu modificările și completările ulterioare. 
Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele stabilite de către M.E.C.. 
Pentru personalul didactic auxiliar programul activităţilor zilnice se desfăşoară după cu urmează: 
 - Administrator de patrimoniu : 8 h/zi: luni, marți, miercuri și vineri 6:00- 14:00, joi 9:00-17:00; 
 - Personalul nedidactic prestează 8 h/zi după următorul program: tura I:6.00-14.00, tura II: 10:00-
18:00; 
Conducerea unităţii poate, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare, cu acordul 
salariatului, să modifice programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.  Atât solicitarea salariatului 
cât şi acordul acestuia la stabilirea unui program individualizat de muncă, se va formula în scris şi va fi 
înregistrată în registrul de intrare-ieşire a documentelor. 
Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt 
obligaţi să semneze condica de prezenţă la locul de muncă unde sunt încadraţi. Conducerea grădiniţei 
este obligată să verifice şi să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de 
lucru. 
Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze conducerii grădiniţei 
situaţia, chiar dacă este vorba de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie 
autorizate în prealabil de conducerea grădiniței. În cazul în care absenţa s-a datorat unui caz neprevăzut 
sau unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) conducerea grădiniţei trebuie 
informată imediat, aceasta fiind în măsură să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se 
diminueze în mod corespunzător salariul persoanei respective. 
Conducerea unităţii răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, 
concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate peste programul normal de lucru, 
absenţe, întârzieri de program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaților. 
Art. 35. Munca suplimentară. 
a) Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, 
destinate prevenirii producerii unor accidente sau în caz de calamitate. 
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b) Durata maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână. Durata zilnică a 
timpului de muncă poate fi depăşită, prin exceptie, pentru lucrări care trebuie efectuate într-un termen 
determinat datorită naturii lor, ori a angajamentelor contractuale ale unităţii. 
c) Munca suplimentară se compensează prin ore libere sau ore plătite dacă există fonduri, în 
următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia. 
Art. 36. Concediul de odihnă, concediul medical și alte concedii 
Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de 
odihnă, la concedii medicale. 
Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile 
lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic concediul de 
odihnă se acordă în funcție de vechimea în muncă, astfel: 
- până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare; 
- între 5 și 15 ani vechime – 24 de zie lucrătoare; 
- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare. 
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale 
(cerere) stabilite de angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor pentru programările colective 
ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul 
anului calendaristic pentru anul următor. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, 
angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an 
calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 
c) Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul de 
odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi: 
- salariatul se află în concediu medical; 
- salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 
- salariatul este chemat să îndeplinească îndatori publice; 
- salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau 
specializare în ţară sau în străinătate; 
- salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 
d) Concediul de odihnă poate fi înterupt la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
e) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna în caz de forţă majoră sau pentru 
interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, urmând ca restul zilelor să fie 
reprogramate a se efectua la o dată convenită de ambele părţi. 
f) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se poate face doar în situaţia încetării 
contractului individual de muncă. 
În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor 
evenimente familiale deosebite, pe baza actelor doveditoare: 
- căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 
- naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură 
(concediu paternal); 
- căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 
- decesul soţului/soției, copilului, părinţilor, bunicilor, fraților, surorilor, salariatului sau al altor 
persoane aflate în întreținere -5 zile lucrătoare; 
- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei- 5 zile lucrătoare; 
- decesul socrilor salariatului – 5 zile lucrătoare; 
- schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare; 
- îngrijirea sănătății copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu un copil sau doi copii), respectiv – 2 
zile lucrătoare (pentru familiile cu trei sau mai mulţi copii). 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com  10 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute mai sus intervin în perioada efectuării 
concediului de odihnă, acesta se suspendă și va continua după efectuarea zilelor libere plătite. 
Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, 
dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care 
solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigua suplinirea cu personal calificat, 
care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la secretariatul grădiniței cu indicarea 
numelui și prenumelui presoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în 
maxim 24 de ore. 
Ziua/zilele liberă/libere prevăzută/prevăzute pentru îngrijirea sănătății copilului (1 zi lucrătoare) se 
acordă la cererea unuia dintre părinți/reprezentanți 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 puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o declarație 
pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat 
ziua/zilele lucrătoare liberă/libere și nici nu o/le va solicita. În situația producerii unui eveniment 
medical neprevăzut părintele are obligația de a prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data producerii evenimentului. 
 Personalul care asigură suplinirea salariaților care au evenimente familiale deosebite este remunerat 
corespunzător. 
În situațiile în care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-învățare-evaluare din motive de 
incapacitate temporară de muncă, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul 
unității de învățământ are obligația să emită decizii de încadrare în regim de plata cu ora pentru cadrele 
didactice suplinitoare și să încheie cu acestea contracte individuale de muncă în regim de plata cu ora, 
salarizarea realizându-se pentru întreaga activitate suplinită. 
Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical, prin care se justifică absenţa în caz de boală, sau 
eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală. 
În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului, pe durata efectuării concediului de odihnă, concedierea nu poate fi dispusă (decât în condiţiile 
legii) şi nu pot fi modificate raporturile de muncă decât din iniţiativa salariatului în cauză (în condiţiile 
legii). 
Art. 37. Sunt zile nelucrătoare: 
Zilele de repaus săptămânal. 
Zilele declarate sărbători legale, în care nu se lucrează, sunt: 
- 1 și 2 ianuarie; 
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui; 
- prima, a doua și a treia zi de Paşti; 
-1 Mai; 
- 1 Iunie; 
- prima și a doua zi de Rusalii; 
- 15 august, Adormirea Maicii Domnului; 
- 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației; 
- 30 noiembrie - sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei; 
-1 Decembrie; 
- prima şi a doua zi de Crăciun. 
Două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestor culte. 
Art. 38. Concediul fără plată 
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Salariaţii au dreptul la concedii fără plată în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legii 
53/2003 republicată. Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către conducerea grădiniţei care va 
urmări implicaţiile acestora în privinţa vechimii. 
Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată 
însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează 
vechimea în învățământ. 
Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu 
aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ/ inspectoratului școlar (în cazul 
personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea postului 
didactic/catedrei pe perioada respectivă. 
Art. 39. Concedii pentru formare profesională. 
Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională în condiţiile Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de 
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea 
consiliului de administrație al unității de învățământ, fără a putea desfășura în acest interval activități 
didactice retribuite în regim de plată cu ora. În funcție de opțiunea cadrului didactic, cele 6 luni de 
concediu plătit se pot acorda într-un singur an școlar sau în ani școlari diferiți, consecutiv sau fracționat. 
Art. 40. Delegarea, detaşarea. 
Condiţiile în care se efectuează delegarea şi detaşarea salariaţilor sunt cele reglementate de LEN 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și de Codul Muncii. 

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor 
lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. 
Delegarea poate fi dispusă pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate 
prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. 
Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară 
a acestuia. 
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea 
salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.  
(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi 
prevăzute în contractul individual de muncă. 
(3) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.  
(4) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun 
prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 
luni.  
(5) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru 
motive personale temeinice.  
(6) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie 
de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
(7) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.  
(8) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile 
de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.  
(9)Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la 
care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul 
detaşat.  
(10) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile 
faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.  
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(11) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de 
muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi 
de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. 
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul 
unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, 
în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 
 

CAPITOLUL  IV : SALARIZAREA. 
 

Art. 41. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare 
salariat are dreptul la un salariu remunerat în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Art. 41.1. Salariul este confidenţial; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia a de lua 
măsurile necesare, ca de exemplu: accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se 
realizeze doar de către persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de 
către conducerea unităţii. Banii vor fi viraţi în cardul de salarii al fiecărui angajat. 
Art. 41.2. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. 
Art. 41.3. Salariul se plăteşte în data de 14 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea. 
Art. 41.4. Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine 
persoanei(în cazul unităţii noastre- contabilul şef) desemnate de conducătorul unităţii, în conformitate 
cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. 
Art. 42. Salariul şi alte drepturi salariale se acordă conform legislaţiei în vigoare, respectandu-se, în 
principal, Contractul Colectiv de Muncă. 
Art. 42.1. Personalul din învățământ beneficiază, conform prevederilor legale în vigoare, și de 
următoarele drepturi: 
- decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, pentru personalul didactic care are 
domiciliul sau reședința în afara localității unde se află sediul unității/instituției; 
- o indemnizație de instalare; 
- în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a 
bugetului asigurărilor sociale de stat; 
- tichete de creșă; 
- indemnizație de hrană; 
- vouchere de vacanță. 
 
 

CAPITOLUL  V: IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ. 
 

 

Art. 43. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara  are obligaţia să asigure salariaţilor condiţii 
normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum 
urmează: 
Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern impun fiecărei persoane să vegheze, atât la 
securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din unitate. 
Fumatul în incinta grădiniţei şi consumarea de băuturi alcoolice sau de substanțe stupefiante, sau 
prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante sunt interzise. 
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În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia ar putea să 
nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase, 
conducerea va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical va avea drept 
scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, 
recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În așteptarea unei soluţii definitive, persoanei 
în cauză îi va fi interzisă să-şi mai exercite munca. 
Salariaţii şi preşcolarii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, 
în vederea creării unui confort necesar respectării intimitaăţii fiecăruia, precum şi întâmpinarea 
îmbolnăvirilor. Pentru persoanele adulte care folosesc grupurile sanitare din incinta grădiniţei sunt 
specificate cabinele de toaletă în care se permite accesul. Responsabilul numit de directorul grădiniței, 
are obligaţia să afişeze în loc vizibil specificaţia respectivă precum şi regulile de igienă, sănătate şi 
securitate pe care trebuie să le respecte personalul de îngrijire. 
Efectuarea curăţeniei în grupuri sanitare, holuri, birouri, clase se va face numai cu materiale speciale. 
Accesul personalului unităţii în grădiniţă se face prin cele două intrări, cu cel puţin 15 min înainte de 
începerea programului, iar la plecare personalul didactic şi personalul de îngrijire părăseşte grădiniţa 
numai după ce pleacă ultimul copil. 
Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor atrage sancţionarea 
disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea acestora. 
Art. 44. Grădinița are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii, 
prin încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicină a muncii, în condițiile legii, în termen 
de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora. 
Art. 45. Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea salariaţilor săi în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. Instruirea se realizeza periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de 
către angajator, împreună cu responsabilul cu protecţia muncii şi cu reprezentanţii salariaţilor. 
Instruirea se realizează oligatoriu în cazul noilor angajati, al celor care îşi schimba locul de muncă sau 
felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni. 
Art. 46. Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. Instruirea este obligatorie şi 
în situaţia în care intervin modificari ale legislaţiei în domeniu. 
Art. 47. Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă. 
       În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: 
Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi aduse la 
cunoştinţa conducerii grădiniţei. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe 
traseul domiciliu - loc de muncă şi invers. 
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate 
de îndată către conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi organelor de urmărire 
penală competente, potrivit legii. 
Art. 48. Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare. 
Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform 
cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. 
Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau protecţie, dacă 
întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul este obligat să apeleze la serviciile 
acestuia. 
Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, 
personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin 
ordine specifice. 
Art. 49. Dispoziţii în caz de pericol : 
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În caz de pericol (cutremur, incendiu, etc.), evacuarea personalului grădiniței se efectuează conform 
Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de Apărare Civilă. 
Art. 50. Pagube produse sau suferite de salariaţi: 
Materiile prime, materiile finite, lucrările, tehnica de calcul din dotare, documentaţia de serviciu, sunt 
asigurate prin depunerea acestora în depozite special amenajate, în dulapuri, în camere prevăzute cu 
sisteme şi dispozitive de închidere. 
Autoturismele proprietate personală ale personalului grădiniţei, vor fi parcate prin grija proprietarilor, 
în spaţii de parcare exterioare imobilului sau în curtea grădiniţei. 
Conducerea grădiniţei nu poartă răspunderea pentru pagubele produse asupra acestora în parcare, în 
timpul programului normal de lucru. 
În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei în depozite, dulapuri a unor 
produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea 
poate, după ce a informat salariaţii respectivi să dispună deschiderea depozitelor, dulapurilor. 
Deschiderea se va face în prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzului lui de a 
participa la acţiune, aceasta se va face în prezenta unui terţ angajat al grădiniţei şi a unui reprezentant al 
salariaţilor. 
 
 

CAPITOLUL  VI : REGULI PRIVIND PRINCIPIUL 
NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI 

FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 
Art. 51. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. 
Art. 51.1. Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, 
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 
Art. 51.2. În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, sesizări sau 
plângeri către angajator. 
 
 
 

CAPITOLUL  VII : REGULI DE DISCIPLINĂ 
 

      Încălcarea regulilor de disciplină în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara se soluționează 
conform procedurii operaționale Sancționarea disciplinară P.O. – 97.04. 
 

VII. 1 : Reguli concrete privind disciplina în muncă. 
Art. 52. Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara sunt obligaţi să respecte 
următoarele reguli de disciplină la locul de muncă şi în incinta instituţiei: 
a) să respecte orele de prezentare şi de plecare la/de la programul de lucru, semnând condica la sosire 
şi plecare; 
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b) să folosească integral şi eficient timpul de lucru stabilit; 
c) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea conducerii unităţii; 
d) să nu efectueze în spaţiul şcolar şi cu mijloacele grădiniţei lucrări care nu au legătură cu sarcinile de 
muncă şi cu activitatea grădiniței; 
e) să nu pretindă şi să nu primească de la alţi salariaţi sau părinţi, avantaje pentru exercitarea 
atribuţiilor de serviciu; 
f) să nu introducă în spaţiile grădinţei obiecte sau produse interzise de lege sau care ar putea provoca 
incendii sau explozii; 
g) să nu folosească numele grădiniţei în scopuri care ar putea produce prejudicii instituţiei; 
h) să nu săvârşească acţiuni care ar putea pune în pericol integritatea bunurilor instituţiei; 
i) să nu comită şi să nu incite la acte ce ar putea tulbura buna desfăşurare a activităţii grădiniţei; 
j) să nu efectueze convorbiri de la posturile telefonice ale grădiniţei în interes personal; 
k) să nu fumeze în incinta grădiniţei, în alte spaţii decât cele stabilite şi amenajate potrivit legii; 
l) să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, sau sub influența substanțelor stupefiante, să nu 
introducă şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în incinta instituţiei. 
Art. 52.1. Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara sunt obligaţi să respecte şi 
celelalte norme de disciplină şi de conduită stabilite prin lege sau prin dispoziţii ale conducerii 
instituţiei şi de prezentul regulament. 
Art. 52.2.  Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara au obligaţia să aducă la 
cunoştinţa compartimentului secretariat toate modificările ce apar în datele de identificare (domiciliul, 
starea civilă, telefon, etc.), în vederea actualizării evidenţelor şi utilizării lor în cazuri de urgenţă.  
Art. 52.3. Fără a se impune prescripţii speciale sau obligatorii, salariaţii  Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 26 Timișoara tebuie să aibă în timpul programului şi în spaţiul şcolar o ţinută decentă, care 
să reflecte respectul faţă de poziţia profesională în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea. 
Art. 52.4.(1) În caz de îmbolnăvire, salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara sunt 
obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp şi prin orice mijloace conducătorul instituţiei, în legătură cu 
boala survenită şi numărul de zile în care va absenta de la serviciu, pentru a se putea lua măsuri de 
suplinire sau de redistribuire a atribuţiilor. 
(2) Salariatul este obligat să depună certificatul de boală pentru zilele cât a absentat de la serviciu, până 
la data de 30/31 a lunii în curs pentru luna anterioară. 
Art. 52.5.(1) Salariaţii unităţii îşi vor exercita competenţele în limitele prevăzute de fişa fiecărui post. 
(2) La evaluarea performanţelor profesionale a salariaţilor Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara se va ţine seama atât de iniţiativa şi capacitatea de muncă independentă, de asumarea 
răspunderilor proprii în limitele competenţelor stabilite, cât şi de disponibilităţile pentru munca în 
echipă. 
Art. 52.6.(1) Relaţiile dintre salariaţii grădiniţei au la bază raporturile ierarhice stabilite prin fişa 
fiecărui post, precum şi raporturile de colaborare. 
(2) În cadrul relaţiilor ierarhice, salariaţii au obligaţia de a îndeplini la termen şi în bune condiţii 
sarcinile de serviciu şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici şi să se supună controlului exercitat de 
aceştia. 
(3) Salariaţii vor promova relaţii de colaborare cu ceilalţi angajaţi, părinţi şi copii, având un 
comportament adecvat, amabil şi colegial, evitând crearea de stări conflictuale. 
Art. 52.7.(1) Salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara au obligaţia să menţină ordinea 
şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de folosinţă comună. 
(2) Birourile şi sălile de grupa vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata 
programului de lucru cât şi după terminarea acestuia. 
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(3) Se interzice depozitarea de documente, cărţi, reviste şi alte materiale pe mesele de lucru, pe fişete şi 
dulapuri şi lăsarea acestor documente pe birouri după terminarea programului de lucru. 
(4) Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. 
Art. 52.8.(1) Încălcarea dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol constituie abateri de la normele de 
disciplina muncii şi se sancţionează potrivit prezentului regulament şi al normelor legale în vigoare. 
(2) În situaţia în care, prin încălcarea normelor cuprinse în prezentul capitol a determinat producerea 
de pagube materiale sau s-a încălcat legea penală, salariaţii în cauză vor răspunde material, civil sau 
penal, după caz. 
(3) Conducătorii compartimentelor de activitate au obligaţia să urmărească respectarea normelor de 
disciplină şi conduită prevăzute în prezentul capitol şi să ia măsurile prevăzute de lege şi regulament. 
       VII.  2 : Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile.  

Art. 53. Abateri disciplinare.  

Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, indiferent 
de funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în 
prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 
Sunt abateri disciplinare: 
- Întârzierea sistematică în efectuarea activităţilor prevăzute în fişa postului;  
- Întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;  
- Absentat nemotivat de la serviciu 3 zile consecutive sau 4 zile în ultimile 6 luni;  
- Intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;  
- Atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;  
- Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;  
- Refuzul nejustificat de a îndeplinii sarcinile şi atribuțiile prevăzute în fişa postului ;  
- Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  
- Manifestări care aduc atingere prestigiului grădiniţei din care face parte;  
- Părăsirea serviciului fără motiv intemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea conducerii; 
- Desfăşurarea unei activităţii personale sau private în timpul orelor de program; 
- Solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilităţi de servicii care să 
dăuneze activităţii grădiniţei; 
- Fumatul în grădiniţă precum şi încălcarea regulilor de igienă şi securitate; 
- Introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice sau a 
substanțelor stupefiante pentru a fi consumate la locul de muncă; 
- Intrarea şi rămânerea în grădiniţă sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor 
stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, precum şi în cazul în care este rănit sau într-o stare 
avansată de oboseală, de natură de a pune în pericol siguranţa sa şi a celorlalti; 
- Introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe/medicamente al căror 
efect pot produce dereglări comportamentale; 
- Întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională; 
- Orice alte fapte interzise de lege. 
Fumatul în locuri nepermise, întarzierea de la programul de lucru, furtul, violenţa fizică, refuzul de a se 
supune aplicării politicilor de securitate şi protecţie a muncii, interzicerea consumului de alcool sau de 
medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri grave şi se 
sancţionează conform prezentului regulament. 
Art. 54. Sancțiuni disciplinare. 
Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor în caz de abatere disciplinară sunt 
următoarele : 
- avertismentul scris; 
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- retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus;  
- retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile ;  
- reducerea salariului de bază pe o durată de 1- 3 luni cu 5-10%;  
- reducerea salariului de bază şi/sau după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1- 3 luni 
cu 5-10%;  
- desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  
Art. 55. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea salariaţilor se vor aplica corespunzător prevederilor art. 
263 - 266 din Legea 53/2003 Republicată (Codul Muncii) . 
      VII. 3 : Reguli referitoare la procedura disciplinară. 
Art. 56. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o masură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi 
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile. 
La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, 
împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea 
generală la serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni 
disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege. 
În vederea desfăşurării prealabile, salariatul este convocat în scris de persoana împuternicită de către 
angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă 
dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
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 de a fi asistat la cererea sa formulată în 
scris, de către un reprezentant al salariaţilor. 
Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub aspectul nulităţii. De asemenea, audierea 
salariatului se considera a fi îndeplinită printr-o declaraţie (notă explicativă), în care va răspunde la 
întrebările persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabilă. 
Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a completa o notă explicativă privitoare la 
abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. Procesul verbal va fi însoţit de dovada 
aducerii la cunoştinţa salariatului a obligativităţii de a se prezenta la audiere sau de a răspunde la 
întrebările persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabilă. 
Audierea salariatului, precum şi cercetarea prealabilă a faptei, se realizează şi se consemnează în scris 
prin întocmirea unui referat de către conducerea care aplică sancţiunea disciplinară. 
Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. 
Stabilirea şi comunicarea sancţiunii disciplinare se va face printr-o decizie 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. 
În comunicarea scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, vor fi cuprinse obligatoriu: 
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 
sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;  
- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile neprezentării salariatului la convocarea făcută în 
vederea cercetării disciplinare prealabile, nu a fost efectuată cercetarea;  
- temeiul în drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică ;  
- termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  
- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  
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Decizia de sancţionare se comunica în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte 
de la data comunicării. 
Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII : PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A 
CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIAŢILOR 
 

Art. 57. (1)  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara respectă şi garantează dreptul 
constituţional de petiţionare a salariaţilor, părinţilor şi copiilor din cadrul unităţii. 
(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers individual, 
scris şi semnat, adresat conducerii grădiniţei, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere sau o 
reclamaţie. 
Art. 58. (1) Petiţiile adresate conducerii grădiniţei vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a 
corespondenţei, de îndată ce sunt primite, şi se va înmâna petentului dovada primirii şi înregistrării 
petiţiei. 
(2) Petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi 
vor fi clasate. 
Art. 59. (1) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să se 
încadreze în termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002. 
(2) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel ce a primit 
spre soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea termenului, care nu 
poate fi mai mare de 15 zile. 
(3) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeaşi problemă, acestea se 
vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate petiţiile. 
(4) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost adresată şi de 
persoana care a întocmit referatul de cercetare. 
Art. 60. Consiliul de Administraţie va fi informat semestrial asupra modului de soluţionare a petiţiilor şi 
va stabili măsuri de eliminarea disfuncţiilor şi deficienţelor semnalate. 
Art. 61. (1) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea şi soluţionarea 
petiţiilor constituie abateri disciplinare: 
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 
b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal şi a normelor 
prezentului regulament; 
c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării fără a fi înregistrată şi fără a fi 
repartizată, potrivit art. 59 din prezentul regulament. 
(2) Abaterile prevăzute la alin.(1) se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în prezentul 
regulament. 
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CAPITOLUL IX : MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR 
DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE. 

 
 IX. 1. Răspunderea angajatorului şi a angajaţilor. 
Art. 62. (1) Salariaţii grădiniţei răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse instituţiei din vina şi în legătură cu munca lor.  
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră, de alte cauze neprevăzute şi care nu 
puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 
(3) Stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor produse instituţiei se face în conformitate 
cu normele stabilite prin Codul Muncii şi prin alte reglementări legale în materie. 
Art. 63.  Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara şi salariaţilor acesteia îi sunt aplicabile 
normele privind răspunderea contravenţională şi răspunderea penală, stabilite prin art. 260-268 din 
Codul Muncii şi celelalte dispoziţii legale în materie. 
   IX. 2. Norme privind accesul la informaţiile de interes public şi relaţiile Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 26 Timișoara cu mass-media. 
Art. 64. În Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, grădiniță cu personalitate juridică, parte 
componentă a sistemului public naţional de educaţie, accesul la informaţiile de interes public este 
garantat, potrivit normelor stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de drept 
public. 
Art. 65.  Sunt informaţii de interes public la nivelul : 
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii şcolare; 
b) structura organizatorică, atribuţiile entităţilor componente, programul de funcţionare şi programul 
de audienţe; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea grădiniței; 
d) coordonatele de contact ale instituţiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail; 
e) sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii; 
g) alte informaţii care nu au fost clasificate, ca şi informaţii secrete, secrete de serviciu sau confidenţiale.  
Art. 66.  (1) Accesul la informaţiile prevăzute la art. 65 se realizează prin: 
a) afişarea la sediul grădiniţei sau publicarea în mijloacele de informare în masă; 
b) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii destinate acestui scop ; 
(2)  Persoanele fizice şi juridice, care dovedesc un interes legitim faţă de informaţiile prevăzute la art. 
65 vor putea obţine aceste informaţii şi prin solicitare scrisă, care va cuprinde: 
- datele de identificare ale solicitantului (denumirea persoanei juridice, persoanei fizice, adresa, 
domiciliul, telefon, fax, etc.);  
- descrierea informaţiei solicitate;  
- motivarea interesului legitim; 
- data solicitării și semnătura solicitantului. 
(3) Solicitarea prevăzută la al.(2) se va prezenta personal la secretariatul instituţiei, sau va fi adresată 
prin poştă, şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. 
(4) După înregistrare, solicitarea va fi prezentată persoanei responsabilă cu informaţiile de interes 
public, care o va analiza şi va aprecia dacă informaţiile solicitate sunt de interes public şi solicitantul are 
un interes legitim pentru obţinerea acestor informaţii. 
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(5) În situaţia în care informaţiile solicitate nu sunt de interes public şi solicitantul nu a dovedit un 
interes legitim pentru obţinerea informaţiilor solicitate, se va comunica solicitantului acest lucru. 
(6) Când condiţiile de solicitare şi obţinere a informaţiilor sunt îndeplinite, persoana împuternicită va 
pregăti răspunsul, pe care îl va prezenta la semnat conducerii unităţii. 
(7) În situaţia în care, pentru soluţionarea cererilor privind informaţiile de interes public se impune 
multiplicarea unor documente, aceasta se va face pe cheltuiala solicitantului. 
(8) Cererile de informaţii de interes public vor fi rezolvate potrivit art.7 din Legea nr.544/2001, în 
termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării, în funcţie de 
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor, documentare şi urgenţa solicitării. 
(9) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la 
primirea petiţiilor. 
(10) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile 
tehnice necesare şi în format electronic. 
Art. 67. (1) Reprezentanţii mass-media pot obţine informaţii de interes public direct de la conducerea 
grădiniţei, cu acordul Inspectoratului Şcolar Timiș. 
(2) De regulă, informaţiile de interes public solicitate de reprezentanţii mass-media se furnizează 
prompt, cu excepţia cazurilor când soluţionarea impune documentare sau multiplicare de documente. 
 
 

CAPITOLUL X: CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE 
EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

 
 

    X. 1 : Dispoziţii generale 
Art. 68. Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă 
din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara.  
Art. 69. (1). Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei 
dintre cerințele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat. 
(2). Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevăd evaluarea 
performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor. 
 
     X. 2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale. 
Art. 70. Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite 
pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 
Art. 71.  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 
a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor; 
b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de creşterea 
performanţelor lor; 
c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor; 
d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente. 
Art. 72. Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: 
a) completarea fişei de evaluare de către evaluat; 
b) completarea fişei de către evaluator, respectiv comisia de evaluare; 
c) interviul, documente justificative; 
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d) raport argumentativ; 
d) contrasemnarea fişei de evaluare de către conducătorul unităţii. 
Art. 73.  Evaluatorul este persoana cu atribuţii de conducere a compartimentului în cadrul căruia îşi 
desfășoară activitatea angajatul evaluat sau care coordonează activitatea respectivului angajat. 
Art. 74. (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu 
cerinţele postului. 
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 
Art. 75. (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie  pentru personalul 
nedidactic; 
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 septembrie -31 august pentru personalul didactic. 
(3) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul 
perioadei evaluate. 
(4 )Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevazută la alin. (2), următoarele 
categorii de salariaţi: 
a) persoanele angajate ca stagiari, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei 
corespunzătoare stagiului de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; 
b) persoanele al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care 
evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii; 
c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în 
concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioada cuprinsă 
între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii. 
Art. 76.  În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 
contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: 
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat 
încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până 
la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă; 
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel 
superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite 
sau când este promovat în grad superior. 
Art. 77.  Criteriile generale de evaluare a personalului : 
A. care ocupă posturi didactice: 
1. proiectare didactică; 
2. cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
3. organizarea şi realizarea activităţii de învăţare; 
4. capacitate de sinteză ; 
5. participarea la acţiuni complementare-activităţi de învăţare; 
6. participarea la activităţi de perfecţionare; 
7. abilităţi de comunicare; 
8. comportamentul şi ţinuta;  
9. comportament în situaţii de criză. 
B. care ocupă posturi didactic auxiliare: 
1. cunostinţe şi experienţă necesare funcţiei evaluate;  
2. comportament în situaţii de criză;  
3. abilităţi de comunicare; 
4. asumarea responsabilităţii;  
5. capacitate de sinteză; 
6. complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor;  
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7. judecata şi impactul deciziilor; 
8. influenţă, coordonare şi supervizare; 
9. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
10. îndemănare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice. 
C. care ocupă posturi nedidactice: 
1. cunostinţe şi experienţa necesare funcţiei evaluate; 
2. asumarea răspunderii;  
3. capacitatea de comunicare;  
4. capacitatea de adaptare;  
5. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;  
Art. 78.  Evaluatorul/comisia de evaluare completează fişele de evaluare; 
a) stabileşte gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului; 
b) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; 
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de 
acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le considera relevante; 
d) stabileşte obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioada de evaluare;  
e) stabileşte eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate. 
Art. 79. (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc 
între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia: 
a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de 
evaluare; 
b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator/comisia de evaluare şi de către 
persoana evaluată. 
(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi 
consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; 
evaluatorul poate modifica fişa de evaluare. 
Art. 80.  Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de 
evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv şi criteriu de punctaj, punctajul obţinut exprimând aprecierea 
gradului de îndeplinire. 
Art. 81.  Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza punctajului final. 
(1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fişa de evaluare se înaintează conducătorului 
unităţii. 
(2) În situatia în care calitatea de evaluator o are conducătorul unităţii, fişa de evaluare nu se 
contrasemnează. 
Art. 82.(1). Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele 
cazuri: 
- aprecierile consemnate nu corespund realităţii;  
- între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun 
acord.  
(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului 
evaluat. 
Art. 83. (1) Salariaţii nemultumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducatorul unităţii 
pentru personalul didactic evaluat şi la comisia de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele 
evaluării pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
(2) Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către 
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se solutionează în termen de 15 zile calendaristice de la 
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data expirării termenului de depunere a contestaţiei, pe baza raportului de evaluare şi a referatelor 
întocmite de salariatul evaluat, evaluator/comisia de evaluare şi contrasemnatar. 
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea 
contestaţiei. 
(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, în conditiile legii. 
Resurse umane. 
Art. 84.  Personalul didactic, nedidactic, sanitar sau din altă categorie, care îşi realizează norma de 
activitate în grădiniţa, are obligaţia de a respecta ordinea, discliplina, programul de muncă, 
regulamentul de ordine interioară, sarcinile specifice şi obligatorii din fişa individuală a postului, 
precum şi normele în vigoare prevăzute de legislaţia muncii, din domeniul sanitar etc . 
Drepturile şi obligaţiile fiecărui salariat din grădiniţă se respectă în mod obligatoriu indiferent de 
categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în grădiniţa de copii are datoria şi 
obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi întegrităţii copilului pe timpul cât 
acesta se află în unitatea preşcolară 
Art. 85. Consiliul de administraţie şi directorul stabilesc norme şi competenţe care completează fişa 
individuală a postului pentru personalul didatic şi nedidactic, în funcţie de necesităţile grădiniţei.  
 

 

CAPITOLUL XI. DIRECTORUL 
 
Art. 86. 
1) Directorul exercită conducerea, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile 
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 
2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar , reprezentat prin Inspectorul Şcolar General. Fişa 
postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, în baza reperelor 
stabilite de M. E. C. 
3) Directorul reprezintă unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor 
prevăzute de lege. 
4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate, şi 
responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţiilor, să încurajeze şi să susţină colegii, 
în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim 
desfăşurării procesului de învăţământ. 
5) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal al unităţii; el 
colaborează cu personalul cabinetului medical. 
6) Vizitarea unităţii şi asistenţa la orele de curs se face numai cu aprobarea directorului. Excepţie fac de 
la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ. 
Art. 87. 
1) Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevazute de Legea nr. 1/2011, şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar. 
2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor în vigoare. 
3) Concediul anual de odihnă este aprobat de Inspectorul şcolar general. 
Art. 88. 
1) Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliul Profesoral al unităţii de 
învăţământ,  în faţa căruia prezintă un Raport asupra calităţii educaţiei în instituţia pe care o conduce în 
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faţa Consiliului Profesoral, al Consilului Reprezentatv al Părinţilor şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilior 
publice locale. 
2) În cazul în care aceste organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică 
aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar general. 
3) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii: 
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;  
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ; 
c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 
învăţământ pe care o conduce; 
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de ordine interioară al unităţii de 
învăţământ; 
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie 
bugetară; 
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de 
muncă ale personalului din unitatea de învăţământ; 
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii; 
h) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul naţional 
de indicatori privind educaţia. 
Art. 89. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 
a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare al unităţii, prin care se stabileşte politica 
educaţională a acesteia; 
b) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate în unitate; 
c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi similare din alte zone; 
d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 
dezvoltare instituţională; 
e) propune Inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul Profesoral 
şi aprobat de Consiliul de Administraţie; 
f) numeşte spre aprobare Consiliului de Admnistraţie coordonatorul pentru programe şi proiecte 
educative  cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; 
g) numeşte responsabilul Comisiei Metodice şi propune Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii 
şi solicită avizul Consiliului Profesoral; 
h) poate propune Consiliului Profesional, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din Consiliul 
de Administratie şi solicită Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului Local, desemnarea 
reprezentanţilor lor în Consiliul de Administratie; 
i) aduce la cunoştinţă responsabililor desemnaţi sarcinile ce le revin pentru organizarea şi desfăşurarea 
activităţii pe comisii; 
j) vizează fişele postului personalului din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă; 
k) elaborează proiectele de încadrare; 
l) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare, elaborează instrumente de lucru 
utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluarea tuturor activităţilor; 
m) controlează calitatea procesului de învăţământ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează 
săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs; 
n) monitorizează activitatea de formare continuă a presonalului didactic,  nedidactic; 
o) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M. E. C. 
Art. 90. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii : 
a) încheie contracte de muncă cu personalul angajat şi supune spre aprobare Consiliului de 
Admnistraţie concediile de odihnă ale personalului didactic şi nedidactic; 
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b) înregistrează cererile de concediu fară plată şi le supune spre aprobare Consiliului de Administraţie;  
aprobă zile libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; 
c) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului 
didactic şi nedidactic de la programul de lucru; 
d) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţie în 
vigoare; 
e) aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie la alta. 
Art. 91. Directorul unităţii, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii : 
a) informează I.S.J. cu privire la rezultatele de excepție ale presonalului didactic, pe care îl propune 
pentru conferirea de premii şi distincţii; 
b) apreciază personalul didactic la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru 
acordarea gradaţiilor de merit. 
Art. 92. Directorul unităţii îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
a)  răspunde de corectitudinea încadrării personalului; 
b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 
studii; 
c) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a 
muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor; 
d) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, în limita prevederilor în 
vigoare; 
e) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de ordine interioară; 
f) alte sarcini şi atribuţii prevăzute de regulamentul de funcţionare al unitaţilor din învăţământul 
preuniversitar. 
 

CAPITOLUL XII.  PERSONALUL DIDACTIC  
 
Art. 93. Are următoarel sarcini: 
1. Să studieze şi să cunoască curriculumul pentru educația timpurie, inclusiv curricula clasei 
pregătitoare; 
2. Să studieze materialele metodice, literatura pentru copii, scrisorile metodice transmise de către ISJ; 
3. Să elaboreze planificări semestriale în conformitate cu prevederile programei; 
4. Să parcurgă integral planificarile activităţilor comune; 
5. Să-şi sectorizeze grupa în conformitate cu cerinţele curriculei şi ale scrisorilor metodice; 
6. Să planifice şi să desfăşoare formele de jocuri şi activităţi alese pe centre/zone de activitate; 
7. Să pregătească şi să confecţioneze mijloace de învăţământ pentru activităţile comune şi activităţile 
alese; 
8. Să păstreze în mape individuale lucrările copiilor (PORTOFOLIUL COPIILOR); 
9. Să întocmească zilnic planuri de lecţii (dacă este educator debutant) şi planuri model pentru fiecare 
categorie de activităţi (pentru educatoareIe ce au grade didactice); 
10. Să completeze zilnic documentele educaţionale (catalog, caietul educatoarei); 
11. Să elaboreze şi să completeze fişe sau caiete de cunoaştere a preşcolarilor din grupa pe care o 
conduce; 
12. Să completeze împreună cu profesorul psiholog, fişa psiho-pedagogica a copiilor ce pleacă la şcoală 
şi să o înmâneze învaţătorului; 
13. Să respecte cu stricţete disciplina muncii specifică instituţiei de învăţămant (program, regulament 
de ordine interioară etc.), să participe la toate activităţile organizate de unitate; 
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14. Să evite desfăşurarea în spaţiul de învăţământ preşcolar a activităţilor politice, de prozelitism 
religios; 
15. Să evite în spaţiul de învăţământ discuţiile neprincipiale şi relaţii de natură să umbrească prestigiul 
profesiei de educator. 
Art. 94. Activitatea metodică și de perfecţionare 
16. Să studieze noutăţile apărute în domeniu; 
17. Să participe la comisia metodică în mod activ prin referate, lecţii etc.; 
18. Să organizeze şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în cadrul cercurilor pedagogice; 
19. Să efectueze interasistenţe la activităţile comune, în jocurile şi activităţile pe arii de stimulare; 
20. Să participe la consfătuiri de lucru, conferinţe, simpozioane, sesiuni de referate pe probleme 
specifice; 
21. Să manifeste preocupare pentru instrucţia didactică din domeniul specialităţii; 
22. Să se preocupe de propria perfecţionare prin grade didactice, cursuri pentru formare profesionale. 
Art. 95. Activitatea socială. 
23. Să desfăşoare propaganda pedagogică în rândul părinţilor prin prezentarea unor materiale, activităţi 
practice compatibile cu învăţământul preşcolar; 
24. Să organizeze şi să desfășoare activităţi cultural-educative pentru copii; 
25. Să respecte programul de lucru şi să răspundă de securitatea vieţii copiilor pe timpul activităţilor; 
26. Să participe activ la rezolvarea diverselor probleme specifice instituţiei preşcolare; 
27. Să aibă un comportament etic cu copiii, cu colegele şi părinţii. 
Art. 96. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi Regulamentului de ordine interioară, educatoarea nu operează cu contribuţia 
părinţilor. Ea nu strânge banii. Suma este strânsă şi păstrată de comitetul de părinţi. 
Art. 97.  Program de lucru: 8:00-13:00 și 13:00-18:00 (la plecarea ultimului copil) 
Art. 98. Să respecte normele regulamentului intern, Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale 
 
 

CAPITOLUL XIII. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR, 
ÎNCADRAREA. 

 
Art. 99. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara este încadrată cu personal didactic auxiliar  
potrivit normelor în vigoare. Personalul administrativ are obligaţia de muncă de 8 ore pe zi. 
Art. 100. Personalul administrativ al grădiniței are dreptul la un concediu anual conform legislației în 
vigoare. 
 
ADMINISTRATOR  DE PATRIMONIU 
Art. 101. Are următoarele sarcini: 
1. înregistrează şi eliberează zilnic alimente pe baza listelor de consum şi calculează valoarea acestora; 
2. ţine la zi intrarea şi ieşirea materialelor şi alimentelor şi întocmeşte la sfârşitul lunii situaţia 
centralizatoare; 
3. răspunde de pregătirea la timp şi în bune condiţii a hranei, de achiziţionarea şi păstrarea alimentelor, 
de starea igienică a magaziei de alimente; 
4. achiziţionează la timp mobilierului, jucăriile şi a materialul didactic, conform sugestiilor directoarei; 
 5. se îngrijeşte din timp de repararea clădirii şi a inventarului; 
6. va asigura efectuarea curăţeniei localului; 
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7. încasează contribuţia de la părinţi și o depune la trezorerie;  
8. asigură aplicarea măsurilor privind paza incendiilor; 
9.  răspunde de păstrarea, folosirea mijIoacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 
10. face parte din comisia de protecţia muncii în cadrul unităţii; 
11. lucrează sub conducerea directorului; 
12. orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anunţată;  
13. nu aprobă cereri de învoire a personalului din unitate;  
14. are un comportament etic cu copiii cu colegele şi părinţii ;  
15. contactează lucrători externi pentru reparaţii majore;  
16. programul de lucru: luni, marți, miercuri și vineri 6:00- 14:00, joi 9:00-17:00 şi program de 
funcţionare a casieriei în perioada 01 ale lunii 15 ale lunii luni, marți, miercuri și vineri 7:00-9:00 și joi 
15:30 – 17:00.  
17. în situaţii „problemă”(urgenţe), situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea 
copiilor; 
18. răspunde de buna funcţionare a bazei materiale din unitate;  
19. respectă normele regulamentului intern.  
 
ADMINISTRATOR FINANCIAR – CONTABIL  
Art. 102. Are următoarele sarcini: 
OBLIGAȚII GENERALE 

 obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu 
 obligația de a respecta disciplina muncii 
 obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern și în contractul colectiv de 

muncă 
 obligația de fidelitate față de angajator în executarea atributiilor de servicviu 
 obligația de a respecta măsurile de sănătate și securitate în muncă 
 obligația de a respecta secretul de serviciu 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 
 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar contabil. 
 Coordonează şi îndrumă întreaga activitate financiar contabilă a unităţii 
 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

 Urmăreste aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale ăn ceea ce privește legislația ăn 
vigoare privind domeniul financiar contabil 

 se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia specifică 

 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
 utilizează produsele software din dotarea unităţii,  
 întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructiv educativ şi activităţilor specifice 

contabilităţi 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Organizarea activităţii. 

 organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a 
activității financiar-contabile a unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;   
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 asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al unității  
în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale unității;  

 organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea 
cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente 
patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;   

 urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, 
permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității 
bilanțului de deschidere, necompensării);   

 organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele 
ce se supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;   

 răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente 
justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității și de înregistrarea cronologică 
și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare;   

 răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul 
unității. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care îl 
întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;   

 răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin 
odată pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori 
directorul unității o cere;   

 organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la 
operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor 
inventarierii;   

 răspunde de evidența formularelor cu regim special;   
 organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;   
 răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte 

dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană 
împuternicită, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a 
valorilor bănești cît și sub aspectul securității acestora;   

 asigură și răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor unității față de bugetul statului și terți în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;   

 supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informațional;   

 supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;   
 asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în 

vigoare;   
 efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanț, pe care o prezintă în consiliul de 

administrație și respectiv directorului unității;   
 este consultat de către entitățile funcționale ale unității în legătură cu problemele referitoare la 

activitatea serviciului;   
 este consultat de către conducerea unității  în probleme care sunt de competența serviciului;   
 avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, 

cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnică de calcul;   
 participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;   
 întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine și propune 

pentru promovare și stimulare materială pe cei mai buni;   
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 reprezintă unitatea  în cazurile încredințate prin delegare;   
 răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite 

prin reglementări interne sau prin alte acte normative;   
 răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune măsuri pentru 

perfecționarea cunoștințelor acestora;   
 răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe care 

îl coordonează;   
 răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de 

regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie 
economică și financiar-contabilă;   

 răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin executarea 
defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.  

 întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi condiţiile 
prevăzute de lege 

 întocmește pe baza documentelor justificative notele de fundamentare privind elaborarea 
bugetului, pentru fiecare nivel de învățamânt în parte. 

 urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare 
 organizează circuitul documentelor contabile  şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic 

în evidenţa contabilă 
 organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează personalul 

unităţii  în vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere 
 verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi casarea bunurilor  
 verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, concediu medical, statele de plata 

a burselor şi abonamentelor, etc. 
 verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege 
 verifică documentele privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi verifică încasarea 

chiriilor şi utilităţilor 
 verifică încasările de la elevi pentru hrană, regie continuă şi (sau) cămin 
 decide asupra modului de întocmire a lucrărilor contabile 
 semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate 
 semnează spre verificare toate documentele financiar-contabile care necesită semnătura 

contabilului-şef 
 coordoneaza si verifica activitatea desfasurata la casieria unitatii; 
 înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate. 
 primeşte, clasifică şi contabilizează extrasele de cont cu operaţiunile aferente la activitatea 

bugetară 
 întocmeşte balaţa analitică lunară a debitorilor, credotorilor şi furnizorilor 
 întocmeşte contul de execuţie bugetară 
 întocmeşte ordonanţarea de plată (anexa3) pentru fiecare ordin de plată întocmit pentru 

efectuarea plăţilor prin trezorerie şi casieria unităţii 
 întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, 

pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor 
 întocmeşte lista debitorilor din cartelele eliberate şi neachitate şi le contabilizează 
 întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice precum şi contul de de execuţie bugetară, 

lunar, trimestrial şi anual 
 întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com  30 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 depunerea formularelor din sfera raportări situațiilor  financiare în sistemul național de 
raportare Forexebug, conform termenelor prevăzute de Normele metodologice de aplicare a 
Legii 500/2002 cu modificările și complectările ulterioare. 

 Întocmește situațiile financiare solicitate de ISJ Timis și Primărie la termenele stabilite. 
2.2.Monitorizarea activităţii. 

 organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile pentru şcoală, cantină, internat, 
sintetic şi analitic, ia toate măsurile ca evidenţa să fie ţinută la zi 

 stabileşte sarcinile contabililor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini 
 participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din subordine  
 evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine 
 negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile intre personal 
 propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normativelor interne  
 aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine 
 asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine 
 răspunde de  întocmirea corectă şi la timp a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale 
 răspunde de îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de 

directorul unităţii, Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 
 răspunde de gestionarea bunurilor, obiectivelor de inventar şi mijloacelor fixe repartizate, 

precum şi propunerea spre casare a celor uzate fizic sau moral 
 2.3.Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori 
materiale. 
 întruneşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale 
 constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor 

materiale 
 2.4. Alcătuirea de proceduri. 

 Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru compartimentul financiar -
contabil, le aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la 
nevoile unităţii şcolare 

 Aduce la cunoştinţă personalului din subordine conţinutul procedurilor operaţionale. 
2.5 Management financiar 
 întreaga activitate financiar contabilă  a unitățiilor de învățământ  se organizează și se desfășoara 

cu respectarea legislației în vigoare. 
 activitatea financiară a unității de învâțământ se desfășoara pe baza bugetului propriu. 
 răspunde de organizarea activității  financiar contabilă și de încadrarea în bugetul aprobat 
 pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual 

de achiziții publice,stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 
categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

 este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare. 
 resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administrație. 
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 
 organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic 

în evidenţa contabilă; 
 fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile compartimentelor si a sefiilor 

de catedra; 
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3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 
 face propuneri în scris conducătorului unităţii privind componenţa comisiilor de recepţie pentru 

toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii, etc. 
 informeaza conducerea unităţii şi solicită sprijin pentru rezolvarea diverselor situaţii privind 

activitatea compartimentului de contabilitate 
3.3.  Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 
3.4. Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 
administrativă a salariaţilor; 
3.5. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

 clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fişe, balanţe 
de verificare şi răspunde de arhiva financiar-contabilă 

 ţine evidenţa debitorilor, creditorilor şi a furnizorilor la activitatea bugetară 
 ţine evidenţa formularelor cu regim special ( timbre, chitanţiere, foi de parcurs, etc), urmăreşte 

concordanţa între stocul acestora şi valoarea contului 159 
 întocmeşte anual inventarul de arhivare a documentelor pe care le administrează şi răspunde de 

arhiva unităţii 
3.6. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe. 
3.7.Monitorizarea comportamentului personalului și gestionarea situațiilor conflictuale. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 

 se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea 
aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului; 

4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră. 
 identificarea surselor de informare,programarea studiului individual,astfel încât să acopere 

nevoile de dezvoltare,personale și ale sistemului. 
 manifestă interes pentru nou și consecvență în procesul de instruire. 
manifestă interes pentru nou și consecvență în procesul de instruire. 

4.3. Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în cunoaşterea 
legislaţiei în vigoare; 

 participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și 
întocmește situațiile solicitate de acesta. 

4.4.  Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 
 răspunde de coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a 

reglementărilor interne 
 răspunde de calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine 

 stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. 
 efectuează demersurile fondurilor  necesare plăţii salariilor şi a celorlalte acţiuni finanţate de la 

bugetul de stat sau al bugetului local 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii Inspectoratului Școlar și a 
comunităţii locale privind activitatea compartimentului. 
5.3. Reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţiile cu agenţii economici, 
instituţiile publice, etc., în cazul încheierii contractelor economice de colaborare, de 
sponsorizare etc., în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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5.4. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot 
rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate. 

 stabileşte obligaţiile către bugetul de stat şi asigură vărsarea sumelor respective în termenele 
stabilite 

 primeşte şi execută formele de poprire şi asigură realizarea titlurilor executorii în condiţiile legii 
 duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a 

salariaţilor 
 se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează unitatea  

5.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU 
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
5.6.  Respectarea regulamentului intern şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de 
învăţământ 
5.7.  Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI. 
6.CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice(limbaj,ținută,respect,comportament) 
 utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea 

limbajului vulgar,a calomniei și denigrării altora, 
 prezentarea la serviciu intr-o ținută decentă, 
 respectarea șefiilor,a colegiilor,a subalternilor,a persoanelor din afara unității, a eleviilor, 
 comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile 

interumane, armonia grupului, munca în echipă ți randamentul muncii, 
             6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

 profesionalismul,stăpânirea domeniului în care desfășoară activitatea, 
 munca tenace,eforturi susținute,perseverența și implicare directă în activitățiile pe care le 

are în atribuțiile de serviciu, 
 manifestarea spiritului de echipă( acțiunea gândită și înfăptuită în comun,coeziunea și 

întrajutorarea colegilor în realizarea activității) 
 asumarea responsabilității personale în soluționarea sarcinilor ce revin. 

II. ALTE ATRIBUŢII. 
 În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini și alte sarcini 
repartizate de angajator, prin decizia directorului,fiind obligat precum și să respecte normele, 
procedurile de sănătate și securitate a muncii,de PSI și ISU, în condițiile legii.   
Exemplu membru comisii: 
Comisia de evaluare a personalului didactic ,auxiliar și nedidactic 
Comisia de elaborare și actualizare proceduri 
Comisia pentru întocmirea fișei postului 
Comisia de revizuire ROFUI 
Comisia de revizuire PAS 
Comisia pentru proiecte europene 
Comisia privind numirea responsabililor cu arhiva unității școlare 
 
SECRETARUL 
Art. 103. Are următoarele obligații, sarcini și atribuții: 
OBLIGAȚII GENERALE 

 obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu 
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 obligația de a respecta disciplina muncii 
 obligația de a respecta prevederile cuprinse ăn regulamentul intern și in contractul colectiv de 

muncă 
 obligația de fidelitate față de angajator în executarea atributiilor de servicviu 
 obligația de a respecta măsurile de sănătate și securitate în muncă 
 obligația de a respecta secretul de serviciu 

 
I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 
 Asigurarea interfeței dintre școală și beneficiar( elev/părinte/profesor) 

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului secretariat. 
 Asigură funcționarea secretariatului pentru elevi,părinți,personalul unității de învățământ 

și pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aproibat de director  
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului. 

 Întocmește semestrial activitatea compartimentului secretariat vizând toate situațiile și 
statisticile care trebuie predate 

 Gestionează riscurile pentru acivitatea de secretariat 
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

 Se îngrijeste de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlara 
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 Utilizează produsele software din dotarea unității 
 Întocmește diverse situații necesare procesului instructiv educativ și activitățiilor de 

secretariat 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Organizarea documentelor oficiale. 
  este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic; 
  operează imediat şi cu exactitate, în registrul general de evidenta al salariatilor, toate 

modificările privind salarizarea, pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare; 
  întocmeşte documente de personal (adeverinţe / copii etc), pentru angajaţii unităţi: 

şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată 
cu aprobarea. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

   completează rubricile statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de 
vechime şi indemnizaţiile, aferente funcţiilor, în vigoare în perioada respectivă; 

   întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort, 
   înscrie, în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, cu personal didactic, datele 

privind vechimea, salariul, gradele didactice şi statutul de încadrare (titular, detaşat, 
suplinitor). 

 păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate 
sau necompletate, registrelor matricole. Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de 
securitate, iar pentru perioada când nu este în şcoală, acesta este predat secretarei 
unităţii şcolare; 

  întocmeşte şi trimite, în termene stabilite, situaţiile statistice şcolare; 
  raspunde de întocmirea datelor inscrise in  statele de plată;  
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  răspunde,întocmeşte  şi completează dosarele personale, fişele de evidenţă ;  
  verifică dosare pentru trecerea la o nouă categorie de salarizare; 
 Ține evidența concediilor de odihnă și informează directorul unității privind situația 

concediilor neefectuate; 
  răspunde de calculul concediilor de odihnă, medicale, recuperări; 
  redactează deciziile de majorări salariale, contractele de muncă, acte adiționale,procesele 

verbale; 
  întocmeşte statul de personal; 
   răspunde de întocmirea  statele de plată privind hotărârile judecătorești,calculul 

dobânzilor, a concediilor medicale, de maternitate și de întocmirea statului de plată 
privind bursele eleviilor; 

  întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile, adeverinţe de reconstituire a 
vechimii şi drepturile salariale; 

  întocmeşte statele de funcţii; 
  redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 
  redactează corespondenţa şcolii; 
  participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte 

situaţiile solicitate de acesta; 
   utilizează produsele software din dotarea unităţii, întocmeşte diverse situaţii necesare 

procesului instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat; 
   se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în 

vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului. 
  întocmește declarațiile 112,100, 205. 
 redactează corespondenţa şcolii 
 întocmeşte şi trimite, în termene stabilite, situaţiile statistice şcolare; 
  raspunde de întocmirea datelor inscrise in  statele de plată;  
  răspunde,întocmeşte  şi completează dosarele personale, fişele de evidenţă ;  
  verifică dosare pentru trecerea la o nouă categorie de salarizare; 
 Ține evidența concediilor de odihnă și informează directorul unității privind situația 

concediilor neefectuate; 
 urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, verifică  statele de salarii 
cu sumele de reţinut  

  răspunde de calculul concediilor de odihnă, medicale, recuperări; 
2.2. Asigurarea ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

 se ocupă de organizarea arhivei şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
 inventarierea documentelor,păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele 

Naționale după expirarea termenelor de păstrare, în conformitate cu prevederile Legii 
Arhivelor Naționale 16/1996 cu modificările ulterioare 

  se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, 
decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 

 Realizarea de statistici lunare,trimestriale privind cheltuielile de personal 
 Realizarea declarației 112,100 și declarațiile de sănătate 

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, 
personal didactic auxiliar, personal nedidactic).  
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 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi 
REVISAL. 

 Evidența personalului didactic și nedidactic 
 Răspunderea asupra exactității datelor înscrise în programul de salarizare și Revisal 
 Evidența privind toate modificările salarizarii,treptele,gradațiile,gradele, pe baza 

criterilor emise de directorul unității 
 Întocmirea dosarelor de personal 
  întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile, adeverinţe de reconstituire a 

vechimii şi drepturile salariale; 
  întocmeşte statele de funcţii; 
  redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 
 completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) în baza cererilor 

solicitanţilor. Se ocupă de completarea registrelor matricole şi a cataloagelor de la exame-
nele de absolvire care atestă dreptul de eliberare a acestor documente; 

 întocmeşte dosarele pentru elevii înscrişi la examenul de capacitate, bacalaureat şi le 
pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de către directorul uni-
tăţii şcolare; 

 completează diplomele de bacalaureat, certificatele de absolvire a şcolii profesionale şi 
complementare, atestate pentru meserie, imediat după susţinerea examenelor; 

 se ocupă de întocmirea tabelelor pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec; 
 eliberează fără cerere, după ce au fost completate pentru toţi absolvenţii, înregistrate şi 

semnate de către director în baza cataloagelor respective, diplomele de bacalaureat, 
certificatele de absolvire, atestatele pentru meserie etc; 

 întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort 
 completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la 

sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul-verbal al Consiliului 
profesoral; 

 actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor; 
 păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate 

sau necompletate, registrelor matricole. Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de 
securitate de către secretarul şcolii,în perioada când secretarul şef nu este în şcoală, ; 

 se ocupă de organizarea arhivei şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
 întocmeşte dosarele pentru burse şi pentru ajutor ocazional; 
 întocmeşte situaţii pentru abonamentele elevilor, etc; 
 întocmeşte şi trimite, în termene stabilite, situaţiile statistice şcolare; 

2.5. Alcătuirea de proceduri. 
 elaborează şi actualizează  procedurile de lucru pentru compartimentul secretariat 
 ține evidența procedurilor operaționale 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

 Afișează la avizierul unității de învățământ toate modificările apărute și metodologia 
aplicării legii educației 

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 
 Raportează periodic conducerii unității de învățământ toate modificăriile legislative 

apărute  
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3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 
 Toate situațiile și statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate și 

aprobate de către conducătorul instituției  
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

 Păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate 
sau necompletate,registrelor matricole 

 Sigiliul unității școlare este păstrat în condiții de securitate  
3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

 Managementul activitătilor de secretariat 
3.6. Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
 obiectivitatea  în autoevaluarea și identificarea  necesarului de autoinstruire,în fuctie de 

dinamica informației în domeniu 
4.2. participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră. 
 identificarea surselor de informare,programarea studiului individual,astfel încât să acopere 

nevoile de dezvoltare,personale și ale sistemului. 
 manifestă interes pentru nou și consecvență în procesul de instruire. 
4.3. participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 
 participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și 

întocmește situațiile solicitate de acesta. 
5. CONTRIBUŢIA  LA  DEZVOLTAREA  INSTITUŢIONALĂ ŞI  LA PROMOVAREA  IMAGINII  ŞCOLII 

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 
promovarea imaginii şcolii. 
 se preocupă permanent de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale, în 

vederea aplicării corecte și complete a reformei învățământului și a promovării imaginii 
școlii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 
activitatea compartimentului. 
 asigură legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaționări a școlii cu acesta.  

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care, 
pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate. 
 în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul se obligă și la alte 

sarcini repartizate de angajator,în condițiile legii. 
5.4. Respectarea ROI, normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI 

şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
 se documentează,participă la instruiri și respectă normele de securitate și sănătate în muncă 

și nu are accidente de muncă. 
6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice(limbaj,ținută,respect,comportament) 
 utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea 

limbajului vulgar,a calomniei și denigrării altora, 
 prezentarea la serviciu intr-o ținută decentă, 
 respectarea șefiilor,a colegiilor,a subalternilor,a persoanelor din afara unității, a eleviilor, 
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 comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile 
interumane, armonia grupului, munca în echipă ți randamentul muncii, 

             6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 
 profesionalismul,stăpânirea domeniului în care desfășoară activitatea, 
 munca tenace,eforturi susținute,perseverența și implicare directă în activitățiile pe care le 

are în atribuțiile de serviciu, 
 manifestarea spiritului de echipă( acțiunea gândită și înfăptuită în comun,coeziunea și 

întrajutorarea colegilor în realizarea activității) 
 asumarea responsabilității personale în soluționarea sarcinilor ce revin. 

II. ALTE ATRIBUŢII. 
 În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini și alte sarcini 
repartizate de angajator, prin decizia directorului,fiind obligat precum și să respecte 
normele,procedurilede sănătate și securitate a muncii,de PSI și ISU, în condițiile legii.   
 
Exemplu membru comisii 
Comisia de evaluare nationala a personalului didactic ,auxiliar si nedidactic 
Comisia de elaborare si actualizare proceduri 
Comisia de burse 
Comisia SIIIR 
Comisia pentru intocmirea fisei postului 
Comisia de revizuire ROFUI 
Comisia de revizuire PAS. 
 

CAPITOLUL XIV. PERSONALUL NEDIDACTIC 
 

ÎNGRIJITOARELE: Sunt persoane dinamice, receptive la nou, spirit autodidact, rezistenţă la stres. 
Art. 104. Îngrijitoarele deschid şi închid grădiniţa şi, în general, au grijă de clădirea unităţii. 
Art. 105. Are responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietăţii şi a anexelor acesteia.  
Art. 106. Îndatoririle postului: 
1. fac zilnic curăţenia localului şi în zonele exterioare din perimetrul grădiniţei; 
2. o dată pe săptămână efectuează curăţenia generală; 
3.  îngrijesc şi răspund de obiectele de inventar şi materialele din unitate; 
4.  ajută la transportul alimentelor (când este nevoie); 
5.  însoţesc permanent copiii la toaletă, la spălator; 
6. dă ajutor copiilor la masă; 
7.  dă ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat; 
8. efectuează curăţenia în sălile de grupă după plecarea ultimului copil;  
9. zilnic sau ori de câte ori este nevoie mătură holurile, șterge praful; 
10.  periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor(o dată la două săptămâni); 
11. nu va părăsi locul de muncă şi nu va pleca înainte de terminarea programului;  
12. au un comportament etic cu copiii, cu colegele şi părinţii; 
13.  în permanenţă sunt obligate să poarte ţinuta vestimentară stabilită (halat);  
14.  răspunde tuturor solicitărilor educatoarelor; 
De exemplu: 
   *vor însoţi educatoarea şi pe cei mici în curte, la plimbare, la teatru, la concursuri;  
   *vor ajuta la aranjarea sălilor de clasă; 
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15. în situaţii „problemă”(urgenţe), situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea 
copiilor; 
16. pregătesc şi strâng paturile copiilor ; 
17. tura de dimineaţă supraveghează preşcolarii între 7.00 - 8.00 (pâna la începerea programului 
educatoarelor); 
18. program de lucru: tura I:6.00-14.00, tura II: 10:00-18:00 respectă normele regulamentului de ordine 
interioară. 
 

BUCĂTARUL. 
Art. 107. Are următoarele sarcini: 
1. pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii; . 
2. primeşte alimente de la administrator în prezenţa comisiei şi semnează foaia de alimente; 
3. răspunde de cantitatea şi calitatea hranei copiilor, potrivit raţiei de alimente. În acest scop este 
obligată să cunoască raţiile, gramajul la alimente şi regulile principale de pregătire a mâncării pentru 
copii; 
4.  răspunde de starea de curăţenie a bucătariei, a veselei şi inventarului pe care îl are în primire;  
5. zarzavatul va fi curăţat numai în camera destinată acestui scop; 
6. vasele vor fi spălate în camera destinată acestui scop; 
7.  este obligat să respecte igiena la locul de muncă şi atunci când se serveşte masa; 
8.  este abligat să poarte halat şi bonetă de culoarea albă în perfectă stare de curăţenie; 
9.  este interzisă intrarea în bucătărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector;  
10.  are un comportament etic cu copiii, cu colegele şi părinţii ; 
11.  programul de lucru este 6:00-14:00; 
12. respectă normele regulamentului intern. 
MUNCITORUL DE ÎNTREȚINERE: 
Art. 108. Are următoarele obligații, sarcini și atribuții: 
Este membru de drept în comisiile: 

- Pentru protecţia muncii 
- Pentru PSI 
- De deszăpezire 

Obiectiv general : 
- asigurarea întreţinerii clădirii, curţii şi a parcului grădiniţei. 

 
Obiective  specifice : 

- supravegherea  patrimoniului din unitate. 
- verificarea accesului persoanelor în instituţie. 
- degajarea căilor de acces în perioada iernii; 

SARCINI DE SERVICIU: 
 se ocupă de întreţinerea spaţiilor verzi din incinta unităţii, inclusiv a florilor şi pomilor; 
 se ocupă de curăţatul, măturatul şi întreţinerea cu regularitate a curţii şi a trotuarului din faţa 

clădirii ; 
 efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente în cadrul grădiniţei; 
 ajută la transportul alimentelor/ încărcare şi descărcare/ ; 
 efectuează alte sarcini ce i se încredinţează în cadrul unităţii 
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Alte responsabilităţi  :  
            

 acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice; 
 degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire; 
 sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de 

activitate; 
 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă; 
 obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;  
 acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o 

impune; 
  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă. 

 

 

CAPITOLUL XV. CADRELE MEDICALE MEDII 
 

Art. 109. Au următoarele atribuţii: 
1. efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate; 
2.  efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al 
copiilor şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţă, 
înscriindu-le în fişele medicale ale acestora. 
3.  acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la 
unităţile sanitare; (asigură asistenţa de urgenţă şi ia măsurile necesare pentru asigurarea consultului 
medical şi al internării copiilor în spital, dacă este nevoie); 
4. izolează copiii suspecţi sau bolnavi şi informează directorul unităţii şi părinţii; supraveghează 
preşcolarii izolaţi şi efectuează tratamentul indicat acestora; 
5.  înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale de 
specialitate, prin intermediul medicilor de familie, consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele 
acestor examene; 
6.  supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi 
efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.; 
7.  întocmeşte zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în 
colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de 
familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile; 
8.  urmăreşte împreună cu medicul evoluţia copiilor din evidenţele speciale; 
9.  completează datele de identitate anamnezice în fişa medicală a copilului precum şi date privind 
starea sănătaţii copilului (temperatura, greutatea, înalţimea); 
10.  se îngrijeşte de realizarea controalelor medicale periodice ale copiilor; 
11.  face prezenţa copiilor în cămin şi anunţă bucătarul în vederea stabilirii cantităţilor de alimente ;  
12.  ridică medicamentele şi le distribuie celor în nevoie; 
13.  gestionează în condiţiile legii materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi 
răspunde de utilizarea lor corectă. Completează condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru 
aparatul de urgenţă; 
14.  colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari; 
15.  efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate cu copiii şi unde e necesar cu părinţii; 
16. supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi 
ajuta copiii alături de educatoare la servirea mesei; 
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17.  supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor 
şi condiţiile în care se realizează acestea. Ajută atunci când apar situaţii neprevăzute, situaţii 
„problemă”, la supravegherea copiilor sau a somnului celor mici; 
18.  întocmeşte meniul efectuând calculul caloriilor şi respectând principiile alimentare, împreună cu 
bucătarul, administratorul şi directorul unităţii 
19.  asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, 
semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor. 
20.  urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienice în prepararea, păstrarea şi distribuirea 
alimentelor la copii; 
21.  ţine evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat are obligaţia să le 
efectueze în conformitate cu normele în vigoare; răspunde de efectuarea de către personalul din unitate 
a examenelor medicale; 
22.  controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc alimentar, 
dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând la cunoştinţa conducerii 
deficienţele constatate; 
23.  răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii şi de asigurarea securităţii copiilor pentru 
prevenirea accidentelor; 
24.  efectuează educaţie sanitară cu părinţii prin convorbiri la venirea şi plecarea lor din unitate; 
25.  are un comportament etic cu colegele şi părinţii ; 
26.  program de lucru 7:00 – 15:00; 
27. respectă normele prevazute de: - Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ; 
28. respectă procedura PO 96.13 privind organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accident. 
 

CAPITOLUL  XVI .  PĂRINŢII 
 

Art. 110. (1).  Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu grădiniţa în vederea 
realizării obiectivelor educaţionale. 
(2). Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea pentru a 
cunoaşte evoluţia copilului lor. 
(3). Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure 
frecvenţa mai ales la grupa mare. 
Comitetul de părinţi al grupei. 
Art. 111. (1). Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în şedinţa generală a părinţilor grupei, 
convocată de educatoare, care prezidează şedinţa.  
(2). Convocarea şedinţei generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 
zile de la începerea cursurilor anului şcolar.  
(3). Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane:  
   - un preşedinte;  
   - doi membri;  
Educatoarea convoacă şedinţa generală a părinţilor la:  
  - începutul fiecărui semestru;  
  - încheierea anului şcolar;  
  - ori de câte ori este necesar.  
(4).  Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinților grupei în :  
  - adunarea generală a părinţilor de la nivelul unității;  
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  - în consiliul reprezentativ al părinţilor;  
  - în consiliul profesoral;  
  - în alte organisme ale unităţii.  
Art. 112.  Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii:  
 a) asigură frecvenţa copiilor;  
 b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;  
 c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din grădiniţă;  
 d) 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 unitate;  
 e) sprijină conducerea grădiniței în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi 
a unităţii de învăţământ.  
Art. 113.  Comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, o sumă prin care părinţii 
să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a grădiniţei;  
Art. 114.  Contribuţia nu este obligatorie. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui 
articol este obligatorie.  
Art. 115. Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără 
implicarea cadrelor didactice.  
Art. 116. Educatoarei îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.  
Art. 117. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 
propunerii educatoarei sau a directorului, însuşite de către comitet.  
Consiliul reprezentativ al părinţilor.  
Art. 118. În prima luna a semestrului în Şedinţa generală de la începutul anului şcolar, convocată de 
director, se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor  
Art. 119.  Consiliul reprezentativ al părinţilor din grădinţă este compus din preşedinţii comitetelor de 
părinţi ai fiecărei clase.  
Componența: preşedinte, vicepreședinte, membri.  
Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale 
grădiniţei. 
Art. 120.  Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentantul părinţilor în Consiliul 
de Administraţie al grădiniţei.  
Art. 121.  Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul 
regulament de ordine interioară.  
Art. 122. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  
 - propune unităţii discipline opţionale care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii (alte 
opționale decât cele prevăzute în oferta grădiniţei dacă sunt în concordanţă cu proiectul de dezvoItare 
instituţională al grădiniţei şi cu cererile „pieţei" până în luna martie a fiecărui an);  
 - sprijină parteneriatele educaţionale dintre grădiniţă şi instituţiile cu rol educativ în plan local;  
 - susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;  
 - susţine conducerea unităţii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme 
educaţionale;  
 - sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;  
Art. 123.  Comitetele de părinţi ale claselor/Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse 
financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor 
persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:  
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;  
b) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  
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c) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de şedinţa 
generală a părinţilor.  
Art. 124.  Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.  
Art. 125.  Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie 
iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  
 

CAPITOLUL XVII. COMISII  ŞI RESPONSABILITĂŢI. 
 
Art. 126. Comisiile de lucru sunt următoarele:  
- Comisia de evaluare a calităţii  
- Comisia pentru control managerial intern; 
- Responsabil managementul riscurilor; 
- Comisia pentru curriculum; 
- Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 
- Comisia pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare; 
- Comisia metodică; 
- Responsabili catedre;  
- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității; 
- Comisia pentru securiate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
- Responsabil cu activitatea mentorat debutanți; 
- Comisia pentru consiliere și orientare școlară; 
- Comisia de gestionare SIIIR; 
- Comisia pentru aplicarea HG 432/2016 (finanțarea drepturilor copiilor cu CES integrați în 
învățământul de masă); 
- Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii grădiniței și administrare a site-ului unității; 
- Comisia de recepție a valorilor materiale; 
- Comisia de inventariere anuală a patrimoniului; 
- Comisia de etică; 
- Comisia paritară; 
- Comisia pentru abateri disciplinare în rândul personalului didactic, didactic uxiliar și nedidactic ;  
- Comisia de revizuire PDI și plan operațional; 
- Comisia de ROF și RI GPP26; 
- Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării 
continue. 
Aceste organe îţi desfăşoara activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse 
aprobării Consiliului de administraţie.  
Art. 127. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine dosarul de procese-verbale, convocatoarele, 
structura comisiei, atribuțiile membrilor comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte 
normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrată de 
responsabilul comisiei şi va fi păstrată la director.  
Art.128.  Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate 
sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la 
cunoştinţă.  
 
 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com  43 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

Consiliul profesoral.  
Art. 129.  Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi 
suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de 
învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme 
referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în 
abateri disciplinare.  
Art. 130.  La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.  
Art. 131.  Consiliul profesoral se întruneştela începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru când directorul 
consideră necesar, la solicitarea, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ la solicitarea 
a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.  
-  în şedinţă extraordinară la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.  
Art. 132.  Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  
Art. 133.  Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care 
are atribuţia de a redacta lizibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. Procesele- 
verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral”. Pe ultima foaie, directorul 
unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a 
registrului. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 
dosarul care conţine anexele proceselor- verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează la directorul 
unităţii de învăţământ.  
Art. 134. Consiliul profesoral respectă PO 96.01 privind organizarea și funcționarea Consiliului 
profesoral. 
Art. 135. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:  

(a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;  

(b)  propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;  

(c) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general 

privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preşcolar;  

(d)  alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administrație, conform PO 96.02 

privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație;  

(e) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare al 

grădiniţei;  

(f) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum 

şi eventuale completări sau modificări ale acestora;  

(g) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ 

preşcolar;                

(h) stabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; propune consiliului de 

administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru 

încălcări ale eticii profesionale;  

(i) decide asupra acordării recompenselor pentru copii şi pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ preşcolar, conform reglementărilor în vigoare;  

(j) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia grădiniţei; validează oferta de discipline 

opţionale pentru anul şcolar în curs, conform PO 96.04 privind alegerea curriculumului la decizia școlii;  
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(k) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

(l) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ preşcolar, în baza 

cărora se stabilește calificativul anual; 

(m) propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a 

cadrelor didactice;  

(n) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „profesorul anului” 

personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ preşcolar;  

(o) acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit;  

(p) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preşcolar;  

(r) dezbate, la solicitarea M.E.C., a inspectoratelor şcolare județene sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite 

inspectoratelor şcolare județene propuneri de modificare sau de completare;  

(s) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea 

de învăţământ preşcolar; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului 

didactic ;  

(ş) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii; 

(t)  îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.  
 Art.130.  Şedinţele C.P. se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. 
 Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret – conform R.O.F.U.I.P. 
 
Consiliul de administraţie. 
Art. 136.(1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legilor în vigoare. Consiliul 
de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.  
(2) În Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, conform procedurii operaționale P.O. – 97.01. se 
organizează și funcționează Consiliul de administrație, conform PO – 97.02 se emmit hotărârile 
Consiliului de administrație, conform PO – 97.03 se pun în aplicare hotărârile Consiliului de 
administrație.  
Art. 137.  Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:  
a) asigură respectarea prevederilor în vigoare, ale actelor normative emise de M.E.C. şi ale deciziilor 
I.S.J. 
b) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru 
buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi 
contractele colective de muncă aplicabile; 
c) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde împreună cu directorul de 
încadrarea în bugetul aprobat conform legii; 
d) aprobă comisia de elaboarare a proiectului de dezvoltarea instituţională, precum şi comisiile de 
revizuire a acestuia; aprobă proiectul  de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, 
precum şi planul managerial al directorului; 
e) aprobă proiectul de încadrare întocmit de director cu personal didactic de predare, precum şi schema 
de personal didactic auxiliar şi nedidactic ; 
f) aprobă repartizarea personalului didactic de predare la grupe; 
g) aprobă curriculum-ul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 
h) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, 
durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de Consiliul Profesoral; 
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i) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul individual 
de muncă, şi o revizuieşte după caz; 
j) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru personalul didactic 
auxiliar şi nedidactic; organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi 
nedidactice, aprobă comisiile, validează rezultatele şi aprobă angajarea pe post; 
k) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ 
pe baza cererilor individuale scrise ale acestora în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză 
ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ; 
l) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ conform reglementărilor legale în vigoare, 
contractelor colective de muncă aplicabile şi R.I.; 
m) aprobă în condiţiile legii pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 
n) aprobă în limita bugetului alocat participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţiilor 
unităţii de învăţământ; 
o) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din 
unitate; 
p) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 
r) aprobă lunar decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitate, în baza 
solicitărilor depuse de acestea; 
s) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 
ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri 
extrabugetare; 
ş) aprobă acordarea permiilor pentru personalul unităţii de îmnăţământ, în coformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
t) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetarea ale unităţii de învăţământ şi stabileşte 
utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din P.D.I. şi Panul Managerial pentru anul în 
curs; resursele extrabugetare realizate de unitate din activităţi specifice, din donaţii, sponsorizări sau 
din alte surse legal constituite; 
ţ) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi 
destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli; 
u) aprobă programul zilnic al unităţii de învăţământ. 
v) aprobă R.O.F. al unităţii, după ce a fost dezbătut şi avizat în C.P. 
x ) aprobă tematica şi graficul de şedinţe, ordinea de zi a şedinţelor; 
y ) stabileşte responsabilităţile membrilor C.A. şi proceduri de lucru; 
z) îşi asumă alături de director răspunderea publică pentru performanţele unităţii; elaborează, prin 
consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii pentru personalul nedidactic, în 
vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare. 
aa) particularizează la nivelul unităţii contractul educaţional tip, aprobat prin OMEN în care sunt 
înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii şi ale părinţilor în momentul înscrierii 
preşcolarilor; 
bb) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi  
transmis spre aprobare spre ISJ la începutul ficărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări; 
cc) validează Raportul general privind starea şi caliatea învăţământului din unitate şi promoveză măsuri 
ameliorative; 
dd) întreprinde demersuri ca unitatea să se încadreze în limitele bugetului alocat; 
ee) avizează planurile de investiţii; 
ff) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale; 
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gg) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic prevăzute de metodologia 
cadru de mişcare a personalului didactic din învăţământ; 
hh) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 
personalului didactic, nedidactic şi didactic auxliar din unitate; 
ii) administrează baza materială a unităţii; 
jj) avizează la solicitarea direcorului pe baza recomandării medicului de medicina muncii realizarea 
unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de natură 
psihocomportamentală pentru salariaţii unităţii; 
kk) avizează la solicitarea ½  plus 1 din membrii C.A. pe baza recomandării medicului de medicina 
muncii realizarea unui examen medical de specialitate în cazurile de inaptitudine profesională de natură 
psihocomportamentală pentru directorul unităţii; 
ll) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitate; 
mm) îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter 
normativ şi contracte colective de muncă aplicabile; 
nn) alte precizări  
Art. 138. Membrii C.A. coordonează şi răspund de domenii de activitatate în baza delegării de sarcini 
stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. 
Art. 139.1) C.A. al unităţii este format din 7 membri : 
a) 3(trei) cadre didactice, inclusiv directorul, reprezentantive alese în cadrul Consiliului Profesoral - cu 
diverse atribuţii în unitate; 
b) reprezentantul Primarului; 
c) reprezentantul Consiliului Local; 
d)  2 reprezentanţi ai părinţilor. 
2)  Personalul didactic care face parte din C.A. este ales de C.P., la propunerea directorului, sau a 
celorlalţi membrii, prin vot secret; 
3) Preşedintele C.A. este directorul unităţii; 
4) La şedinţele C.A. participă, fară drept de vot reprezentantul sindicatului, cu statut de obsevator. 
5) Hotărârile C.A. se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 
din Legea 1/2011. Hotărârile C.A. care vizeză personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru 
ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, 
acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii C.A. 
care se află în conflict de interese nu participă la vot.  
6) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 
membrilor C.A. 
7) La sfarşitul fiecărei şedinţe a C. A., toţi membrii şi invitaţii au obligaţia de a semna procesele verbale, 
care se scriu în registrul de procese verbale conform R.O.F.U.I.P. 
Art. 140. C.A. se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este necesar. 
 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
Art. 141. 
  1) M.E.C. adoptă standarde de referinţă şi indicatori de performanţă, precum şi metodologia de 
asigurare a calităţii. 
  2) În baza metodologiei, unitatea şcolară elaboreză şi adoptă propria strategie şi propriul regulament 
de funcţionare a C.E.A.C. 
Art. 142. 
1) C.E.A.C. este formată din șapte membri: un responsabil, doi membri, un reprezentant al minorităților, 
un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al părinților și un reprezentant al Consiliului Local. 
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Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat 
de acesta. 
2) Membrii comisiei pt. evaluare şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director, cu excepţia 
persoanei care asigură conducerea ei operativă. 
3) C.E.A.C. are următoarele atribuţii: 
  a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 
aprobate de conducerea unităţii de învăţământ. 
  b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea respectivă, pe 
baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 
unitatea şcolară.-conf. R.O.F.U.I.P. 
  c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
  d) alte reglementări prevazute de R.O.F.U.I.P. 
 
Comisia metodică. 
Art. 143. (1) Activitatea comisiei metodice este coordonată de un responsabil ales din rândul cadrelor 
didactice cu rezultate deosebite privind activitatea practică la clasă, cercetarea fenomenului 
educaţional. 

(2) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul instituţiei, sau ori 

de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile 

comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei 

metodice se consideră abatere disciplinară.  

(3) Tematica abordată trebuie să reflecte noutăţile în specialitate şi/sau elemente de metodică, 

didactica specialităţii, conforme cu nevoile membrilor comisie metodice. 

(4) Abordarea tematicii lunare va fi realizată de membrii comisiei metodice, prin rotaţie, susţinerea a 

cel puţin o temă de către fiecare cadru didactic este obligatorie.  

(5) Tematica şedinţelor de comisie, proiectul de încadrare, raportul de activitate, evaluarea colegială în 

vederea acordării calificativelor parţiale, anuale şi orice hotărâre referitoare la membrii comisiei 

metodice vor fi prezentate şi dezbătute în cadrul comisiei.  

(6) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate 

pentru activitatea profesională a membrilor acestora. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de 

a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la 

profesorii stagiari, la cei nou veniţi în grădiniţă sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în 

procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-preşcolar.  

Art. 144- Atribuţiile comisiei metodice sunt : 

a) elaborează programele de curriculum la decizia grădiniţei şi îl propune spre dezbatere consiliului 

profesoral.  

 b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;  

 c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale;  

d) elaborează instrumentele de evaluare a copiilor;  

e) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor;  

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează evaluarea 

copiilor;  
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g) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;  

h) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;  

 i) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;  

 j) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii. 
 h) alte atribuţii prevăzute.  
Art. 145. Comisia metodică se constituie din minim patru membrii. 
 
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității.  
Art. 146. La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara se constituie, prin decizia 

directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 

Comisia are drept scop punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului 
cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor și a personalului și prevenirea 
delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ, promovarea, în cadrul 
unității de învățământ, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și 
democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați 
fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, 
origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, 
apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și 
combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care 
reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea 
principiilor școlii incluzive. 
Art. 147. La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara Comisia este formată din 5 
membri: două cadre didactice, un consilier școlar, un reprezentant al părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali și un agent de poliție.  
(1)Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității sunt următoarele: 

a) elaborarea și adoptarea propriului Plan operațional anual al unității școlare privind reducerea 
fenomenului violenței în mediul școlar; 
b) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ; 
c)colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații 
nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și 
combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității; 
d)propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie 
la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 
e)elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 
nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și 
procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, 
cât și o abordare constructivă; 
f)identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, 
consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz; 
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g)prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 
principiilor școlii incluzive; 
h)sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 
i)monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității; 
j)elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 
k) colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei 
pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 
l) elaborarea rapoartelor privind securitatea preșcolarilor din unitatea de învățământ ; 
m) propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc 
și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor și a 
personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de 
învățământ; 
n)elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea 
discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, 
segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității este inclus în raportul anual de analiză 
a activității desfășurate de unitatea de învățământ. 
Art. 148. La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara se constiuie, prin decizia directorului, dată în baza 
hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru 
situații de urgență. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență are 
obligația de a organiza și coordona activitatea de prevenire  a producerii situațiilor de urgență  la nivelul 
unității și de a întocmi documentele de organizare , evidență și planificare prevăzute prin legislația în 
domeniu, în vigoare. 
Art. 149. Atribuțiile privind situațiile de urgență ale Comisiei pentru securiate și sănătate în muncă 
și pentru situații de urgență sunt:  

 Întocmirea documentelor de organizare , evidență și planificare prevăzute prin legislația în 

domeniu, în vigoare, după cum urmează: 

 Situaţia riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă din cadrul grădiniţei și măsurile pentru 

înlăturarea acestora;  

 Planul de măsuri pentru asigurarea protecţiei împotriva producerii situaţiilor de urgenţă în cadrul 

unităţii pe anul în curs cu precizarea problemelor de rezolvat, termene și responsabilităţi;  

 Evidenţa substanţelor periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate sub orice formă în 

activitatea unitaţii conform Legii 307/2006, art. 19, lit f;  

 Datele de identitate ale personalului din cadrul Serviciului de urgenţă voluntar sau privat;  

 Regulamentul de organizare și funcţionare a SUV-SUP – după caz;  

 Evidenţa agenţilor economici ori persoanelor fizice care au contracte de închiriere, concesiune, cu 

specificarea clădirilor utilizate și a profilului de activitate;  

 Evidenţa instalaţiilor de alimentare cu apă pentru situații de urgență – rezervoare de apă, pompe de 

incendiu, hidranţi exteriori și interiori;  

 Evidenţa instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor – tip, locuri deservite, capete de debitare, 

agent stingător, rezerve;  

 Evidenţa instalaţiilor speciale de semnalizare a incendiilor – tip, locuri deservite, nr. de linii, rezerve.  
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 Evidenţa exerciţiilor și aplicaţiilor de intervenţie, evacuare și salvare în caz de situații se urgență 

efectuate cu personalul de pe locul de muncă și SUV-SUP – după caz;  

 Evidenţa sistemelor instalaţiilor și dispozitivelor de limitare a propagării incendiilor – locuri de 

amplasare, pereţi, planșee sisteme de ventilaţie, climatizare;  

 Evidenţa zonelor și locurilor cu pericol de explozii;  

 Evidenţa utilajelor și autospecialelor de intervenţie din dotarea SUV-SUP și stocurile de agenţi 

stingători – după caz;  

 Evidenţa echipamentelor de protecţie a personalului de intervenţie din cadrul SUV-SUP stabilite 

conform prevederilor Normelor Generale de Prevenire și Stingere a Incendiilor publicate în 

monitorul oficial 384 din 09.10.1998.-după caz;  

 Instrucţiunile de apărare împotriva producerii situaţiilor de urgenţă pentru: punctele vitale 

vulnerabile la incendiu; locurile de muncă; instalaţiile utilitare– efectuarea lucrărilor cu risc ridicat 

de incendiu – sudură, vopsire, topire;  

 Procedurile de instruire a salariaţilor în domeniul situatiilor de urgenţă pe categorii și tematici 

conform Dispoziţiilor Generale de instruire a salariaților în domeniul situaţiilor de urgenţă și fișele 

de instruire aferente;  

 Graficele de întreţinere și verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii și sisteme care pot 

genera incendii ori care se utilizează în caz de situații de urgenţă;  

 Planurile de intervenţie în situaţii de urgenţă, planurile de evacuare și planurile de depozitare a 

materialelor periculoase – pe nivele ori încăperi;  

 Avizele, autorizaţiile ori punctele de vedere P.S.I. inclusiv documentaţiile vizate spre neschimbare 

care au stat la baza emiterii acestora;  

 Atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, certificate de garanţie și calitate, copii 

după certificatele de atestare a firmelor care au executat lucrări de verificare, reparare, încărcare a 

mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor sau a instalaţiilor speciale de stingere și semnalizare;  

 Planul de măsuri întocmit în urma controalelor proprii ori a cadrelor din Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţa pentru înlaturarea deficienţelor constatate, cu precizarea termenelor și a 

responsabilităţilor;  

 Evidenţa permiselor de lucru cu foc;  

 Scenariul de siguranţă la foc – după caz.  

 Planul de intervenţie întocmit conform prevederilor Normelor Generale de P.S.I. – monitor oficial 

384/09.10.1997;  

 Materialul întocmit pentru analiza periodică a capacității de aparare împotriva producerii situațiilor 

de urgență în cadrul unității;  

 Evidenţa căilor de acces, de evacuare și de intervenţie în caz de situaţie de urgență conform DG PSI 

001/1999 – M.O. 78/22.02.2000;  

 Reguli de prevenire a producerii situațiilor de urgență specifice pentru sezonul rece conform DG PSI 

001/1999 – M.O. 78/22.02.2000;  

 Măsuri pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgență generate de încărcari 

electrostatice conform DG PSI 004/2001 -M.O. 597/24.09.2001;  
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 Raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

 Responsabilul P.S.I. răspunde de pregătirea SUV-SUP precum și de participarea acestuia la 

concursurile profesionale;  

 Sprijină centrul operativ pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;  

 Documentele de organizare a activităţii de aparare împotriva producerii situaţiilor de urgenţă se 

reactualizează de cei care le-au întocmit și aprobat dacă: s-au produs modificări ale actelor 

normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora; s-au produs 

modificări de personal; s-au produs schimbări referitoare la construcţii, instalaţii sau privind 

specificul activităţii.  

Art. 150 . Atribuțiile privind sănmătatea și securitatea în muncă ale Comisiei pentru securiate și 
sănătate în muncă și pentru situații de urgență sunt:  
 Întocmește toate documentele legale în vederea desfășurării activităţii în domeniul protecţiei 

muncii, reprezentând interesele grădiniţei pe aceasta linie, împreuna cu directorul grădiniţei ia toate 

măsurile ce se impun conform cerinţelor pe fiecare loc de muncă, asigurând cunoașterea de către 

fiecare salariat, a obligaţiilor ce-i revin în domeniul sănătăţii și securităţii muncii;  

 Asigură însușirea și respectarea de catre personalul gradiniţei a instrucţiunilor de protecţie a muncii 

simasurile de aplicare a acestora;  

 Elaboreaza instrucţiuni specifice gradiniţei, pe linie de securitate si sănătate în munca, pe domenii 

de activitate, menite să asigure instruirea corespunzătoare a tuturor categoriilor de personal;  

 Asigură prin instrucţiunile elaborate, utilizarea corectă a echipamentelor tehnice specifice 

sectoarelor de activitate din grădiniţă;  

 Aduce la cunostinţa conducerii grădiniţei, în cel mai scurt timp, posibil accidentele de muncă suferite 

de angajaţi;  

 Verifică asigurarea pentru personalul nedidactic a echipamentului individual de protecţie 

corespunzător;  

 Cooperează cu angajatorul și/sau cu angajaţii ca să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt 

corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătatea la locul de muncă;  

 Cooperează cu angajatorul și/sau cu angajaţii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, atâta 

timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de prevenirea 

accidentelor și bolilor profesionale;  

 Dă relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţilor de control și de cercetare în domeniul 

protecţiei muncii;  

 Participă la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de muncă care au loc în grădiniţă;  

 Asigură supravegherea medicală și de prim ajutor a angajaţilor împreună cu Medicul de medicina 

muncii;  

 Asigură organizarea punct cu punct a activităţilor de prevenire și protecţie în concordanţă cu Legea 

nr. 319/2006 si HG 1425 /2006;  

 Întocmește la timp situaţiile și rapoartele solicitate de autoritatea de control de la ITM TM;  

 Realizează și este în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaţilor;  

 Realizează, la termenele specificate de legislaţia în vigoare, instruirea SSM a personalului grădiniţei. 
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CAPITOLUL XVIII:  SANCŢIUNI 
 
Art. 147.  Argumentele care pledează pentru aplicarea sancţiunilor sunt: 
          * încălcarea obligaţiilor de muncă; 
          * încălcarea normelor de comportament; 
          * încălcarea R.I. 
          * nerespectarea obligaţiilor prevăzute în fişa postului, etc. 
Art.148. Pentru personalul nedidactic sancţiunile care pot fi aplicate sunt: 
          *mustrare  
          *avertisment 
          *retragerea uneia sau mai multor trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor 
încadraţi cu salariu la nivel de bază o diminuare a acestuia  cu 5-10% pe aceaşi perioadă. 
           * desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
Art.149. Pentru personalul didactic sancţiunile sunt: 
           *observaţia scrisă; 
           *avertisment; 
           *diminuarea salariului de bază, cumulate când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 
îndrumare şi control, cu până la 5-10% pe o perioadă între 1-3 luni ; 
            *suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la  concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, 
îndrumare şi control; 
            * destituirea din funcţia de conducere, îndrumare şi control; 
            * desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
Art. 150. Sancţiunea diciplinară este aplicată numai după crecetarea prealabilă a faptei care constituie 
abatere (eventual un referat din partea responsabilului de compartiment),emiterea unei note 
explicative din partea persoanei în cauză, verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare. 
Art. 151. Sancţiunea se stabileşte în C.A. sau de către directorul instituţiei, şi se pune în aplicare de către 
acesta din urmă. 
 

CAPITOLUL XIX.  DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 152.(1). Prezentul regulament intern intră în vigoare după discutarea în Consiliul Profesoral şi 
aprobarea în Consiliul de Administraţie.  
(2) Regulamentul intern  va fi afişat la avizier.  
(3) Concomitent cu afişarea, câte un exemplar din prezentul regulament intern va fi transmis cadrelor 
didactice pentru a fi prelucrat, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, cu părinţii în prima săptămână 
de şcoală a fiecărui semestru, prin luare de semnătură. De asemenea, câte un exemplar va fi înmânat şi 
responsabililor de compartimente pentru a fi prelucrat cu personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 
semestrial, prin luare de semnătură.  
(4) Tabelele cu semnăturile tuturor salariaţilor,  părinţilor privind luarea la cunoştinţă a conţinutului 
regulamentului intern se vor depune la conducerea grădiniței.  
(5) Pentru angajaţii care lipsesc, aducerea la cunoştinţă a regulamentului intern se va face în prima zi de 
la reluarea activităţii.  
(6) Pentru noii angajaţi, regulamentul intern va fi adus la cunoştinţă în cadrul instructajului general ce 
se face de către conducătorul direct în prima zi de activitate.  
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Art. 153.  Prezentul regulament se completează cu normele specifice cuprinse în contractul colectiv de 
muncă şi în celelalte norme juridice în materie. 
Art. 154.  Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului intern:  
Prezentul Regulament intern a fost aprobat de conducerea grădiniței potrivit legii.  
Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătură fiecărui salariat.  
Persoanele angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de 
conţinutul acestui regulament, prin grija conducerii grădiniţei.        
 

Director , 
Prof. Ignat Ana 
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