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A N  Ș C O L A R  2 0 2 0 - 2 0 2 1  



ACTE NORMATIVE 

Regulamentul de ordine interioară conține prevederi privind organizarea și funcționarea 

activității în Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploiești, în conformitate cu: 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.53/2003–Codul muncii,cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat 

prin OMEC5447/2020; 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, 

înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019 

 Adresa ISMB nr. 21264/06.09.2013 privind“ Îndrumar pentru întocmirea Regulamentului 

deordine interioară ”extras din Metodologie “MANUAL privind prevenirea delicvenței 

juvenile în sistem integrat în unitățile de învățământ preuniversitar și zona adiacentă 

acestora”; 

 

 OMEN 4619/22.0.2014 aprobarea Metodologiei–cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 

 Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, din 25.08.2020; 

 

 Un an școlar altfel … Ghid pentru unitățile de învățământ preșcolar 2020-2021; 

 

 Ordinul comun nr.1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 

redeschiderii creșelor, grădinițelor, aferschool-urilor pentru prevenireaîmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2. 

 

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 141, privind instituirea unor masuri pentru buna 

functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011; 

  ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021. 

 

 

 

 

 



TITLUL I: 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1 Regulamentul de ordine interioară al Grădiniței cu Program Prelungit și Program Normal 

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești, cuprinde norme referitoare la organizarea și 

funcționarea Grădiniței cu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” Ploiești în conformitate cu Constituția României, Legea Educației Naționale nr.1/2011, 

Legea  nr.53/2003 republicată, cu completările ulterioare, cu Legea nr.87/2006, cu   unic la nivel 

de ramură învățământ și cu Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar 5447/2020, cu hotărârile de guvern și actele normative elaborate de Ministerul 

Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova. 

Art.2 Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru: personalul de 

conducere, personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic, pentru preșcolarii și părinții 

care vin în contact cu unitatea de învățământ. 

Art.3 Regulamentul de ordine interioară este aprobat de Consiliul de Administrație cu participarea 

reprezentantului organizației sindicale existente în grădiniță și cuprinde reglementări specific 

condițiilor concrete de organizare. 

Art.4 În incinta grădiniței sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricăror formațiuni 

politice, organizarea și desfășurarea activităților de propaganda politică și prozeletism religios, 

orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea 

fizică, psihică a preșcolarilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

Art.5 RegulamentuldeordineinterioarăalGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești,seaplicătuturorsalariaților indiferent 

detipulșiduratacontractuluiindividualdemuncă,tuturorpreșcolarilor, precumși 

reprezentanțilorlegaliaiacestora. 

Art.6 Personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic are 

obligația ca pe durata detașării sau delegării la alte unități să respecte atât prevederile cuprinse în 

prezentul regulament, cât și reglementările proprii ale unităților respective. 

Art.7 Prinaplicareaprezentuluiregulament,salariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program 

Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploieștiauobligațiasădovedeascăprofesionalism,cinste,ordineșidiscipilină,săasigureexercitareacor

ectăaatribuțiilorstabiliteînconcordanțăcuLegeaEducațieiNaționalenr.1/2011șialtereglementări 

legaleîn vigoare. 

Art.8SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” 

Ploiești,auobligațiasăpăstrezesecretulprofesional.Niciunsalariatnuaredreptuldeafolosisauadezvălu

iniciîntimpulactivității,nicidupăîncetareacontractuluidemuncă,faptesaudatecare,devenitepubliceard

ăunaintereselor,imaginiișiprestigiuluigrădiniței.Salariațiigrădinițeinupotuza,înfolospersonal,informaț

iiledeserviciupecareledeținsaudecareauluatlacunoștințăînoricemod.Activitateadingrădinițăserealiz



eazăînbazaprincipiilordemocratice,adrepturilorcopiilorlaeducațieșiprotecție, indifferent 

decondițiasocială,materială,desex,rasă,naționalitate,apartenențăpoliticăsaureligioasă apărinților. 

 

TITLUL II: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE 

ANGAJATORULUI ȘI SALARIAȚILOR 

Art.9 Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină și organizare a muncii, 

igiena și securitatea în muncă în cadrul unității, drepturile și obligațiile angajatorului, obligațiile și 

drepturile salariaților, precum obligațiile și drepturile părinților, ținând seama de următoarele 

reguli: 

      salariații își pot exercita dreptul la grevă în condițiilelegii; 

 dacă salariații nu sunt organizați în sindicat, interesele acestora pot fi promovate și apărate 

de reprezentanții lor  aleși și mandatați special în acest scop, în cadrul adunării generale a 

salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Atribuțiile reprezentanților 

salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Atribuțiile reprezentanților 

salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata mandatului lor se stabilesc în 

cadrul adunării generalea salariaților, în condițiile legii; 

 reprezentanții salariațilorparticipă lastabilireamăsurilor privind: condițiile demuncă,sănătatea 

șisecuritateamunciisalariațilorîntimpulexercităriiatribuțiilordeserviciu,respectareadrepturiorsalariați

lor,înconformitateculegislațiaînvigoare,cu contractual demuncăaplicabil,cu contractele 

individualedemuncășitimpdeodihnă,stabilitateînmuncă,precumșioricealteinterese 

profesionale,economice și sociale legatede relațiile demuncă. 

Prezentul regulament de ordine interioară poate fi completat prin politici sau norme interne de 

serviciu. 

 

CAPITOLUL I: 

Drepturile și obligațiile angajatorului  

Art.10 (1)Angajatorulare, în principal, următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; 

b) săstabilească atribuțiilecorespunzătoarefiecărui salariat, în condițiilelegii; 

c) sădeadispoziții cu character obligatoriu pentru salariat, sub rezervalegalității lor; 

d) săstabilească obiectivele deperformanță individuală alesalariatului; 

e) săconstatesăvârșireaabaterilordisciplinareșisăaplicesancțiunilecorespunzătoare,potrivitlegii,

contractului colectiv demuncăaplicabil și regulamentului deordine interioară. 

(2)Angajatorului îi revin, în principal,următoarele obligații: 

a)săînmânezesalariatuluiunexemplardincontractul 

individualdemuncă,anteriorînceperiiactivității; 

b)săacordesalariatuluitoatedrepturilecedecurgdin contractele individualedemuncă,dincontractul 

colectiv demuncă aplicabil și din lege; 

c)săasigurepermanentcondițiiletehniceșiorganizatoriceavuteînvederelaelaborareanormelordemun

căși condițiile corespunzătoare demuncă; 

d)săacordesalariațilortoatedrepturilecedecurgdinlege,dincontractul demuncăaplicabilșidin 

contractele individualede muncă; 



e)săelibereze,lacerere,undocumentcaresăatestecalitateadesalariatasolicitantului, 

respectivactivitateadesfășuratădeacesta,durataactivității,salariul,vechimeaînmuncă,înmeserieșispe

cialitate; 

f)săseconsultecusindicatulsaudupăcaz,cureprezentanțiisalariațilorînprivințadeciziilorsusceptibil

e care afectează substantial drepturile șiintereseleacestora; 

g)săplăteascătoatecontribuțiileșiimpoziteleaflateînsarcinasa,precumșisăreținășisăvirezecontribu

țiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 

h)săînființezeregistrulgeneraldeevidențăasalariaților,sănumeascăprindecizieopersoanăcaresăo

perezeîn registruînregistrările prevăzutede lege; 

i)săelibereze, la cerere,toate documentelecareatestă calitatea de salariat asolicitantului; 

j)să asigureconfidențialitatea datelorcu caracter personal ale salariaților. 
 
 

CAPITOLUL II: 

Drepturileșiobligațiilesalariatului 

 

Art.11Salariatul are, înprincipal, următoarele drepturi: 

a)dreptullasalarizarepentrumuncadepusă; 

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

c) dreptul laconcediude odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate deșanse și de tratament; 

e) dreptul la demnitateîn muncă; 

f) dreptul la acces la formare profesională; 

g)dreptul la securitate șisănătateîn muncă; 

h) dreptul la informareșiconsultare; 

i) dreptuldealuaparteladeterminareașiameliorareacondițiilordemuncășiamediuluidemuncă; 

j) dreptul la protecție încazde concediere; 

k)dreptullanegocierecolectivășiindividuală; 

l) dreptul deaparticipa la acțiunicolective; 

m)dreptuldeaconstituisaudea adera launsindicat; 

n) alte drepturi prevăzutede lege saudecontractele colective demuncă aplicabile. 

Art.12 Salariatului îi revin, în principal,următoarele obligații: 

a) obligațiadearealizanormademuncăsau,dupăcaz,deaîndepliniatribuțiileceîirevinconform fișei 

postului; 

b) obligația dearespectadisciplina muncii; 

c) obligațiadearespectaprevederilecuprinseînregulamentuldeordineinterioară,încontractulcolecti
v demuncă aplicabil,precum și în contractual individual de muncă; 

d) obligația de fidelitate față deangajatorîn executareaatribuțiilor deserviciu; 

e) obligațiadearespectamăsurilede securitate șisănătate amunciiîn unitate; 

f) obligația dearespectasecretul deserviciu; 

g) alte obligațiiprevăzute delege sau decontractile colective demuncă aplicabile. 

 

TITLULIII: 



Organizarea grădiniței și a muncii 

CAPITOLUL I 

Organizareagrădiniței: 

Art.13(1)Înînvățământulpreșcolaranul școlar începe la 1 septembrie și se termină la 31 august; 

serespectăstructuraanuluișcolar 

stabilitădeM.E.C.înfiecareanșcolarpentruînvățământulpreuniversitarpotrivit ordinului de ministru. 

(2)Anul școlar2020 – 2021 se structurează pe două semestre, conform Anexei 1. 

Art.14Deschidereaanuluișcolarseface,de 

obicei,înmodfestivlafiecaregrupădepreșcolari,înprimazia anuluișcolarîncepândcu ora7:00. 

Disciplinaesteasigurată de educatoarelefiecărei grupeîn parte. 

Art.15Încheierea anuluișcolarsemarchează, de obicei,prinserbarea desfârșit 
deanșcolarorganizatădupăunprogramstabilit sau orice altă modalitate agreată. 

Programulgrădiniței în anul școlar 2020-2021: 

 Tipulunității: Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal  

 Niveluriledeînvățământ: 

- NivelulI(3–5ani) – grupa mica și grupa mijlocie 

- NivelulII(5–6ani) – grupa mare. 

 Înînvățământulpreprimar oradecursdureazăîntre15 și35deminute,înfuncțiedenivel. 

 Turele demuncă: 

- Educatoare:5ore/ziTura 1 - 07:00-12:00 

                               Tura 2 -12:00-17:00 

Activități metodice – 3 ore/zi 

 

- Îngrijitoare:8ore/zi Tura 1 - 06:00-14:00 

 Tura 2 -10:00 - 18:00 

 

- Asistente: 8 ore / zi    Tura 1 - 06:00 - 14:00 

 Tura 2 -10:00 - 18:00 

 
- Administrator: 8 ore / zi Luni, Marti, Miercuri, Vineri – 7:00-15:00 

                                      Joi – 9.00-17.00 

Art. 16 (1) Programul copiilor în grădiniță se desfășoară între orele 07:00-17:00; 

             (2) Sosirea copiilor la grădiniță se face până la ora 08:30; 

               (3) În cazul în care copiii pleacă de la grădiniță cu alte persoane desemnate de 

părinți, aceștia vor anunța educatoarele; 

              (4) Preșcolarii pot pleca de la grădiniță cu frații mai mari doar dacă părinții solicită în 

scris, asumându-și responsabilitatea pentru acest lucru.. 

Art.17Grupelecuprogramprelungitpotfiînchisetemporar, cuacordulInspectoratuluiȘcolarși cu 



atenționarea părinților, pentrucurățenie,reparații, dezinfecții sau dezinsecții. 

Art.18 Programulzilnicalcopiilorse desfășoarăpe baza uneiplanificăricare vizeazăproiectarea 

tuturor activităților în caresunt implicațicopiii pe parcursulîntreguluianșcolar. 

Art.19Activitateainstructiv–educativăîngrădinițadecopiisedesfășoarăpebazaunuiorarstabilit 

deeducatoare.Acesta respectăprevederileplanuluideînvățământpentrugruparespectivă și poatefi 

flexibil. 

 

Constituirea grupelor 
 

 Art.20Învățământulpreșcolarcuprindepreșcolaricuvârsteîntre3și5/6anișiseorganizeazădereg

ulă,pegrupeconstituitedupăcriteriul 

devârstăalcopiilorsaudupăniveluldedezvoltareglobalăalacestora.Înanulșcolar2020-

2021,unitateafuncționeazăcu8grupedepreșcolaridupă cumurmează: 

- La program prelungit: 

 Grupamică–2 grupe; 

 Grupamijlocie-2 grupe; 

 Grupamare–2 grupe; 

- La program normal: 

 Grupamijlocie-mare–1grupă; 

 Grupamare–1 grupă; 

Art.21Grupaseconstituierespectândprevederilelegale. 

Art.22(1)Înscriereacopiilorsefacerespectândprevederilelegale. 

(2) Laînscriereacopiilorîngrădiniță nu se percep taxe. 

(3) La înscrierea copiilor în grădinițăeste interzisă discriminarea dupăoricecriteriu. 
Art.23Actelenecesareînscrieriicopiilor îngrădinițăsunt: 

▪ Cereredeînscriere; 

▪ Adeverințe de salariați ale părinților; 

▪ Actevizândsituațiile speciale (familiemonoparentală,copiidincentrudeplasamentsau 

stareaspecială asănătății); 

▪ Copie dupăcertificatul denaștere al copilului și cărțile deidentitatealepărinților; 

▪ Fișamedicală, completatăpotrivit reglementărilorîn vigoare; 

▪ Avizepidemiologic/adeverință,eliberat/ăpotrivitprevederilorlegale. 

Art.24Datelepersonaleextrasedinactelecuprinseîndosaruldeînscriere,seconsemneazăînRegistrul 

deevidență aînscrierii copiilor.Apoi se introducîn SIIIR. 

Art.25(1)Transferareacopiluluidelaogrădinițălaaltasefacelacerereapărințiilor/tutorilorlegali,cuaviz

ulcelordouăunități,înlimitalocurilorrămaselibere,respectândplanuriledeșcolarizare. 

(2)Beneficiariidirecțiaieducațieisepottransferadelaogrupălaaltaînaceeașiunitatede 

învățământ în limita efectivelor maximede preșcolari lagrupă. 

Art.26 Scoaterea copilului din evidențagrădinițeise face în următoarele situații: 

 Încazde boală infecțioasăcronică, cu avizul medicului. 

 Încazul în care copilulabsentează 30 dezile consecutiv,fără motivare. 

 

Art.27(1)Grădinițacu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploieștișcolarizează,conformplanuluide școlarizareaprobat deInspectoratul Școlar Prahova,în anul 



școlar 2020-2021, 200 de copii. 

(2)Înscriereasefaceînurmauneisolicităriscrisedinparteapărintelui/tutoreluilegalșiseaprobădecătre

directorulgrădiniței,împreunăcucomisiaorganizatăînacestscop,înlimitaplanuluideșcolarizareaprobat

șiaprevederilorluateînConsiliulProfesoralșivalidateînConsiliul de Administrație. 

 

Procesulinstructiv–educativ 

Procesuldeînvățământ. 

Planuri cadru de învățământ.Programe. 

Art.28Conținutulprocesuluiinstructiv–

educativcareserealizeazăînînvățământulpreșcolarestestructuratînplanurideînvățământ,pentrufiec

aregrupăînparte,șiînprogrameavizatedeComisiaNațională deSpecialitateaprobate de 

MinisterulEducației și Cercetării, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL ZILNIC (3-5/6 ani) 

- grupe cu orar normal - 

 

 

Jocurişiactivităţiliber-

alese 

Activităţi pe domenii experienţiale Rutine,Tranziții / Activităţipentrudezvoltare personală 

Jocuri şi activităţiliber-

alese(joc liber) 

- Rutină:Primireacopiilor(deprinderispecifice) 

 

Activitate individual deexplorareaunuisubiectdecareesteinteresat 

copilul/ activitățírecuperatorii individualizatesaupegrupurimici* 

Jocuri şi activităţiliber-

alese (pe centrede interes) 

Activitățipedomenii experienţiale Rutină:Întâlnirea dedimineaţă(15/30min.) 

 

Rutineşitranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruactivitățilecareurmeaz

ă(deprinderideigienă individual şicolectivă,deprinderideordine şi 

disciplină,deprinderide autoservire etc.) 

 

Rutină:Gustarea (deprinderi specifice) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese 

 

(jocuridemișcare,jocuridistr

active,concursuri,spectacol

e deteatru, 

audițiiliterare/muzicale,acti

vitățiînaerliber,vizite etc.) 

- Rutineşitranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruactivitățileliber-

aleseși,implicit,derulareajocurilorșiaactivitățilorrecreative,înaerliber(deprin

deriigienăindividuală şicolectivă,deprinderide ordine 

şidisciplină,deprinderideautoservire,deprinderimotrice,deprinderidecomuni

care și cooperare etc.) 

 

Opțional(încazulîncaresederulează,acestasevadesfășuraodata pe 

săptămână) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese(joc liber) 

- Activitate individual deexplorareaunuisubiectdecareesteinteresat 

copilul 

 

Rutină:Plecareaacasă(deprinderi specifice). 

 

 

 



-grupecuorar prelungit/săptămânal- 
 

Jocurişiactivităţiliber-

alese 

Activităţi pe domenii experienţiale Rutine,Tranziții / Activităţipentrudezvoltare personală 

Jocuri şi activităţiliber-

alese(joc liber) 

- Rutină:Primireacopiilor(deprinderispecifice) 

 

Activitateindividualădeexplorare aunuisubiectdecareesteinteresat 

copilul/ activitățírecuperatorii individualizatesaupegrupuri mici 

- - Rutină:Micul dejun(deprinderispecifice) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese (pe centrede interes) 

Activitățipedomenii experienţiale Rutină:Întâlnirea dedimineaţă(5-15/30 min.) 

 

Rutineşi 

tranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruactivitățilecareurmează(dep

rinderideigienăindividual şicolectivă,deprinderide ordine 

şidisciplină,deprinderi deautoservireetc.) 

 

Rutină:Gustarea (deprinderi specifice) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese 

 

(jocuridemișcare,jocuridistr

active,concursuri,spectacol

edeteatru, 

audițiiliterare/muzicale,acti

vitățiînaerliber,vizite etc.) 

 

 

- 

Rutineşitranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruactivitățileliber-

alese și,implicit,derulareajocurilorși 

aactivitățilorrecreative,înaerliber(deprinderiigienă individuală 

şicolectivă,deprinderideordineşidisciplină,deprinderideautoservire,depri

nderimotrice,deprinderi de comunicare și cooperare etc.) 

 

Opțional (încazul încare se derulează,acestase 

vadesfășuranumaipeosingurătură,dimineațasaudupă-

amiaza,saualtenativ/peture,odata pe săptămână) 

 

Rutină:Masa deprânz(deprinderispecifice) 

 

 

 



Jocurişiactivităţiliber-

alese 

Activităţi pe domenii experienţiale Rutine,Tranziții / Activităţipentrudezvoltare personală 

Activităţiderelaxare 

 

Jocuri şi activităţiliber-

alese(facultativ,pentrucopii

icarenudorm saucare 

setrezesc 

întretimp)sauActivități 

recuperatorii,ameliorative,d

e 

dezvoltareaînclinaţiilorpers

onale/predispozițiilor/aptitu

dinilor 

 

 

- 

Rutineşitranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruperioadadesomn/re

laxare(deprinderideigienăindividual 

şicolectivă,deprinderideordineşidisciplină,deprinderideautoservire,depri

nderidelucruindependent etc.) 

- - Rutină:Gustarea (deprinderi specifice) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese 

 

(jocuripe 

centredeinteres,jocuri 

demișcare,jocuridistractive,

concursuri,spectacoledeteat

ru, 

audițiiliterare/muzicale,acti

vitățiînaerliber,vizite etc.) 

Activităţi recuperatoriişi 

ameliorative,pedomenii experienţiale 

 

Activitățidedezvoltare 

aînclinaţiilorpersonale 

/predispozițiilor/aptitudinilor 

Rutineşitranziţiicaresăvizezepregătireacopiilorpentruactivitățileliber-

aleseși,implicit,derulareajocurilordedezvoltareaaptitudinilorindividuale(

deprinderideigienă individual 

şicolectivă,deprinderideordineşidisciplină,deprinderideautoservire,depri

nderidecomunicare șicooperare,deprinderide lucruindependent etc.) 

 

Opțional (încazul încare se derulează,acestase vadesfășura 

numaipeosingurătură,dimineațasaudupă-

amiaza,saualtenativ/peture,odata pe săptămână) 

Jocuri şi activităţiliber-

alese (joc liber) 

- Activitateindividualădeexplorare aunuisubiectdecareesteinteresat 

copilul 

 

Rutină:Plecarea copiiloracasă(deprinderispecifice) 

 

 



Art.29Metodologiiledidacticeutilizateînînvățământulpreșcolar,strategiile aplicate în demersul 

didacticvalorizeazăcopilul,îldiferențiază,îlindividualizeazăînvedereasprijiniriidezvoltăriisalepot

rivitritmuluipropriu. 

Art.30Îndemersul educational 

esteinterzisădiscriminareacopiluluidupăcriteriicarevinîncontradicțiecu drepturilesale. 

Art.31Îndemersul educational 

serespectădreptulcopiluluilajoc(joculreprezintăactivitatea/forma 

fundamentalădeînvățare,mijloculderealizareșimetodadestimulareacapacitățiișicreativitățiicopil

ului,caundreptalacestuiașicaodeschideresprelibertateadeaalege,potrivittrebuințelorproprii). 

Art.32Activitățiledesfășuratedeeducatoarecucopiiicareseîncadreazălanivelul3–

5aniserecomandăafigânditeșiorganizatedinperspectivaorientăriispresocializare,pecândactivi

tățiledesfășuratecucopiiicareseîncadreazălanivelul5–

6anivorfigânditeșiorganizatedinperspectivapregătiriipentrușcoală. 

Art.33Întreagaactivitatedesfășuratădeeducatoarecucopiiilagrupăserealizeazăpebazacunoașt

eriitemeiniceșirespectăriiobligatoriiaprevederilorplanurilorcadrușiprogramelorșcolare,aprobat

e deM.E.C. (atâtpentruactivitățilecomune,cât și pentruceleopționale). 

 

CAPITOLUL II: 

Timpul demuncășitimpul deodihnă 

Art.34(1)Conformlegislațieiînvigoare,duratatimpuluidemuncăalfiecăruisalariatestede8oreefec

tiv pezi, respectiv de40 deorepesăptămânăși serealizeazăprin săptămânade lucrude5 zile. 

(2) Pentrupersonaluldidactic de predare,norma didacticăde predare estecea 

prevăzută de art.10 dinLegeanr. 63/2011cumodificările și completările ulterioare,dupăcaz, 

iarrestulactivităților,pânălanormade40h/săptămânăsuntactivitățiprevăzutedeLegea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) NormativelepentrupersonaluldidacticauxiliarșinedidacticsuntcelestabilitedecătreMi

nisterulEducațieiși Cercetării. 

(4) Conducereaunitățiipoate,respectândlimiteleșiprocedurileimpusedelegislațiaînvigoa

re,cuacordulsalariatului,sămodificeprogramuldelucruînfuncțiedenevoileserviciului.Atâtsolicita

reasalariatului,câtșiacordulacestuialastabilireaunuiprogramindividualizatdemuncă, 

sevorformula înscris și vorfi înregistrateînregistrul de intrare–ieșireadocumentelor. 

(5) Înaintedeîncepereaprogramuluidelucru,precumșilasfârșitulorelordeprogram,salaria

țiisuntobligațisăsemnezecondicadeprezențălaloculdemuncăundesuntîncadrați.Conducereag

rădnițeiesteobligată să verificeșisă vizezezilniccondicade prezență,laîncepereașila 

sfârșitulprogramuluide lucru. 

(6) Salariațiicareîntârziedelaprogramuldelucrustabilit,trebuiesăraportezeconduceriigră

dinițeisituația,chiardacăestevorbadeforțămajoră.Înafaracazurilorneprevăzute,toateabsențele

trebuie autorizateîn prealabil deconducereagrădiniței.Încazul în careabsența s-

adatoratunuicazneprevăzutsauunuimotivindependentdevoințaceluiîncauză(boală,accidentet

c.)conducereagrădinițeitrebuieinformatăimediat,aceastafiindînmăsurăsăaprecieze,întoateca

zurile, dacă este necesar săsediminuezeîn mod corespunzător salariul 

persoaneirespective. 

(7) Conducerea unității răspundede organizareași ținereaevidenței 



propriiprivindconcediilefărăplată,zilelelibereplătite,învoiri,oreleprestatepesteprogramulnormal

delucru,absențe,întârzieri de program și aspect careprivesctimpul demuncăși deodihnă 

alsalariațiilor. 

 

Art.35Concediul de odihnă,concediulmedical și alteconcedii. 

(1) SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavriil” Ploiești,audreptul,încondițiilelegii,laconcediu deodihnă,la concedii 

medicaleșilaaltezilelibereplătite. 

(2) Efectuareaconcediuluideodihnăserealizeazăînbazauneiprogramări colective 

sauindividualestabilitădeangajatorcuconsultareareprezentanțilorsalariațilorpentruprogramărilec

olective ori cuconsultareasalariatuluipentruprogramărileindividuale.Programarea 

sefacepânălasfârșitulanuluicalendaristicpentruanulurmător.Încazulîncareprogramareaconcediil

orseface fracționat,angajatoruleste obligat săstabilească programareaastfelîncâtfiecare 

salariatsă efectuezeîntr-un ancalendaristic celpuțin 10 zilelucrătoarede concediu neîntrerupt. 

(3) Programareaconcediilordeodihnăpoatefimodificată,lacerereasalariatului,concediul

deodihnăpoatefiîntrerupt,lacerereasalariatului pentrumotiveobiective, cumarfi: 

- salariatulse aflăînconcediu medical; 

- salariatul areconcediudeodihnă înainte sau în continuarea concediuluide maternitate; 

- salariatul estechematsă îndeplinească îndatoriripublice; 

- salariatul urmeazăsau trebuiesă urmezeuncursde calificare, 

recalificare,perfecționare sauspecializareîn țară sau înstrăinătate; 

- salariatularerecomandaremedical pentruaurmauntratamentîntr-ostațiunebalneo–

climatică,cazîncaredataînceperiiconcediuluideodihnăvaficeaindicate 

înrecomandareamedicală; 

- salariatul seaflăîn concediuplătitpentruîngrijirea copilului în vârstă depână la 2 ani. 

(4) ConformprevederilorHG250/1992șiOG10/2008șiaLegii53/2003republicată,indemni

zațiadecarebeneficiazăpersonaluldidactic,didacticauxiliarșinedidacticlaplecareaînconcediud

eodihnănu poate fi mai mica decât salariul debază, indemnizațiileși sporurilecu caracter 

permanent cuvenitepentru perioadarespectivă prevăzuteîn contractul individual de muncă. 

(5) Indemnizațiadeconcediudeodihnăreprezintămediazilnicăadrepturilorsalarialemenți

onatemaisusdinultimeletreilunianterioareceleiîncareesteefectuatconcediul,multiplicatcu 

numărul deziledeconcediu. 

(6) Indemnizațiadeconcediudeodihnăseplăteștedecătreangajatorcucelpuțin5zilelucrăt

oare înainte deplecarea înconcediu în bazacereriifăcute de salariat. 

(7) Concediul deodihnă poatefi întrerupt lacerereasalariatului, pentru 

motiveobiective. 

(8) Angajatorulpoaterechemasalariatuldinconcediudeodihnăîncazdeforțămajorăsaupe

ntruintereseurgentecare impugn 

prezențasalariatuluilaloculdemuncă,urmândcarestulzilelorsăfiereprogramate ase efectua 

lao dată cuvenitădeambele părți. 

(9) Compensareaînbaniaconcediuluideodihnăneefectuatsepoatefacedoarînsituațiaînc

etăriicontractuluiindividual de muncă. 

(10) Salariații au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale 



deosebite sau în alte situații, pe baza actelor doveditoare, după cum urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

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

puericultură (concediu paternal); 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

d) decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau 

al altor persoane aflate în întreținere - 5 zile lucrătoare; 

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reședinței - 5 zile 

lucrătoare; 

f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

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

respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii). 

(11)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 

asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială 

se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care 

asigură suplinirea pe perioada învoirii.Cererea se soluționează în maximum 24 de ore. 

(12) Salariatultrebuiesăprezintecertificatemedicale,princaresejustificăabsențaîncaz de 

boalăsaueventualsă anunțeprobabilitatea absențeipentrucauză de boală. 

(13) Înperioadaconcediilormedicale,aconcediilordematernitateșiacelorpentrucreșterea

șiîngrijireacopilului,pedurataîndepliniriiserviciulmilitarpedurataefectuăriiconcediuluideodihnă,

concediereanupoatefidispusă(decâtîncondițiilelegii)șinupotfimodificateraporturiledemuncăde

cât din initiativa salariatului în cauză(în condițiilelegii). 

 

Art. 36Sunt declarate zile nelucrătoare: 

- zilele de repaus săptămânal; 

- 1 și 2 ianuarie; 

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui; 

- prima, a doua zi și a treia zi de Paști; 

- 1 Mai; 

- 1 Iunie; 

- prima și a doua zi de Rusalii; 

- 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

- 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației; 

- 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; 

- 1 Decembrie; 

- 25 și 26 decembrie; 
- 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.37Concediulfărăplată.SalariațiiaudreptullaconcediifărăplatăîncondițiileLegii 

EducațieiNaționalenr.1/2011șiLegii53/2003republicată.Evidențaconcediilorfărăplatăsevaține

decătreconducereagrădiniței carevaurmări implicațiile în privința vechimii. 

Art.38Concediipentruformareprofesională.Salariațiiaudreptulsăbeneficieze,lacerere,deco

ncediipentruformareprofesionalăîncondițiileLegiiEducațieiNaționalenr.1/2011șiLegii53/2003 

republicată. 

Art.39Delegarea,detașarea.Condițiileîncareseefectueazădelegareașidetașareasalariațilorsun

tcelereglementatedeart.42–48din Legeanr.53/2003Republicată(CodulMuncii). 

 

TITLULIV: 
SALARIZAREA 

Art.40Pentrumuncaprestatăîncondițiileprevăzuteîncontractul 
individualdemuncă,fiecaresalariataredreptullaunsalariuînbani,convenitlaîncheiereacontractului
. 

Art.41(1)Salariulesteconfidențial;înscopulpăstrăriiacestui 

character,angajatorulareobligațiadealuamăsurilenecesare,cadeexemplu:accesullaîntocmirea

șiconsultareastatelordeplatăasalariilorsăserealizezedoar decătrepersoanele careau în 

fișapostului 

stabiliteînmoddirectacesteatribuțiișidecătreconducereaunității;baniivorfivirațiîncarduldesalarii

deschislaBRD,ING, BCR și BT. 

Salariile seplătescînaintea oricăror alte obligațiibănești ale angajatorului. 

(2) Salariulseplăteșteîndatade14aleluniiurmătoareceleipentrucares-aprestat 

activitatea. 

(3) Obligațiaîntocmirii statelorde plată și a celorlaltedocumente justificativerevine 

secretarului în colaborare cu contabilul , în conformitate cuatribuțiilestabilite prin fișa 

postului.. 

Art. 42Salariul și alte drepturi salariale seacordă conformlegislației în vigoare. 

 
 

TITLULV: 

IGIENAȘISECURITATEAÎNMUNCĂ 

Art. 43 În unitate se asigură condiții de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării 
de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihice armonioase și prevenirii apariției unor 
îmbolnăviri. 

Art. 44 (1) În unitate, se primesc în colectivitate numai copiii care prezintă documente 
medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel: 

La înscrierea în uniatea de învățământ sunt necesare: adeverința de intrare  în colectivitate 
eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de 
(re)vaccinare (carnet de vaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată 
anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu 
într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar); 



(2) Conducerea unității de învățământ are obligația să solicite părinților sau reprezentanților 
legali ai copilului prezentarea obligatorie a documentelor prevăzute la alin. (1), până la 
începerea frecventării colectivității. 

(3) Unitatea de învățământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să 
respecte structura funcțională prevăzută de legislație, dotat conform normelor legale, în care 
asistența medicală a copiilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din 
cabinetele medicale din grădinițe, unități școlare și universitare prevăzută de legislația în 
vigoare.  

Art. 45 Amplasarea unității se face cu respectarea normelor privind protecția sanitară, 
prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, 
în zone ferite de surse de poluare a atmosferei și de zgomote, în afara arterelor de mare 
circulație - având orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă și ale dormitoarelor spre 
sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcție de zonele climatice. Între clădirea unității și 
accesul în curtea acesteia este prevăzut un spațiu verde (cu lățimea de minimum 25 de 
metri), cu rol și în reducerea influenței zgomotului stradal. 

Art. 46 

(1) Unitatea este prevăzută cu încăpere pentru triajul epidemiologic zilnic, situată cât mai 
aproape de accesul în unitate (cabinet medical în grădiniță) și vestiare amenajate la fiecare 
nivel al clădirii, iluminate și ventilate corespunzător, dimensionate astfel încât să se evite 
aglomerarea la orele de vârf (primirea și plecarea copiilor). 

(2) Pentru copiii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile în perioada în care se 
află în unitățile unitate se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medical sau 
izolator) până la preluarea lor de către părinți, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau 
serviciul de ambulanță județean sau al municipiului București, după caz. Revenirea în creșe și 
grădinițe după o perioadă de absență mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se 
va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, de 
către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate și predarea 
adeverinței/avizului la cabinetul medical școlar. 

Art. 47 (1) Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari 
sau într-o clasă pentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de 
particularitățile tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de 
maximum 10 antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie 
antepreșcolară, 20 de preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar și 30 de 
elevi/clasă în ciclul gimnazial, învățământ liceal și profesional. 

 

(2) Unitatea are obligația să respecte toate reglementările legislației în vigoare, privind 
persoanele cu dizabilități care frecventează învățământul de masă. 

Art. 48  (1) Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în 
raport cu vârsta și numărul copiilor și tinerilor. 

(2) Grupurile sanitare pentru copii sunt separate de cele pentru personal și sunt repartizate 
proporțional la fiecare palier. Vestibulul grupurilor sanitare este amenajat cu chiuvetă - lavoar 
cu apă rece și caldă cu săpun lichid, prosop de hârtie, coșuri de gunoi cu capac, pedală și sac 
menajer. Fiecare toaletă este dotată cu hârtie igienică și coș de gunoi cu capac, pedală și sac 
menajer. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/normele-de-igiena-privind-unitatile-pentru-ocrotirea-educarea-instruirea-odihna-si-recreerea-copiilor-si-tinerilor-din-25082020?pid=322235507&d=2020-08-29#p-322235507
https://lege5.ro/Gratuit/gm4taojugm/ordinul-nr-119-2014-pentru-aprobarea-normelor-de-igiena-si-sanatate-publica-privind-mediul-de-viata-al-populatiei?d=2020-08-29


Art. 49 (1) Dotarea cu mobilier se face corespunzător vârstei și dezvoltării fizice sau 
dizabilității copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și 
destinația încăperilor. 

(2) Conducerea unității are obligația de a repara imediat orice defecțiuni ale mobilierului. 

(3) Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă. 

(4) Tabla școlară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe 
suprafața acesteia; suprafața tablei școlare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla 
va fi prevăzută cu jgheab de colectare a prafului de cretă, după caz, curățarea se va realiza în 
regim umed sau uscat pentru unele table de scris cu marker, conform recomandărilor 
producătorului. 

Art. 50 Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul 
rece, în unitate se asigură următoarele condiții ale regimului de încălzire: 

a) oscilațiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depășească 2°C pe 
perioada în care copiii și tinerii se află în încăperile respective; 

b) diferențele dintre temperatura încăperilor destinate activității sau odihnei copiilor și cea a 
anexelor (coridoare, vestiare ș.a.) să nu depășească 2°C pentru unitățile de antepreșcolari și 
preșcolari; 

Art. 51 (1) Toate încăperile destinate copiilor sunt prevăzute cu ventilație naturală. Mijloacele 
de ventilație trebuie să asigure o împrospătare a aerului de cel puțin 1,5 schimburi de aer pe 
oră în încăperile de grupă din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari și 5 schimburi pe oră 
în grupurile sanitare.  

(2) Încăperile destinate copiilor se ventilează în pauzele din timpul programelor de activitate 
prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii părăsesc obligatoriu încăperea. 

(3) La calcularea cubajului, în încăperile destinate pentru copii și tineri nu se ia în calcul o 
valoare a înălțimii mai mare de 3 m, cu excepția sălilor de educație fizică. 

Art. 52 (1) În încăperile destinate activității copiilor se asigură un iluminat natural direct, cu un 
raport luminos (raportul dintre suprafața ferestrelor și suprafața pardoselii) de 1/4-1/5, iar în 
cele pentru odihnă de 1/6-1/8.  

(2) La locul de activitate se asigură primirea luminii din partea stângă. Se evită reducerea 
iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele, jaluzele interioare, flori în exces sau 
prin culori închise folosite la zugrăvirea interioarelor. 

Art. 53 

Nivelul de zgomot acustic-echivalent continuu Leq, în încăperile pentru activitatea teoretică a 
copiilor și tinerilor, nu trebuie să depășească 35 dB (A), curba de zgomot 30. 

Art. 54 (1) Jucăriile și materialele didactice utilizate în unitățile pentru copii se depozitează în 
anexe special amenajate pentru acest scop. Jucăriile și materialele didactice utilizate trebuie 
să fie confecționate din materiale, forme și dimensiuni care să nu constituie un risc pentru 
sănătatea și siguranța acestora și să permită curățarea și dezinfectarea lor periodică și la 
nevoie. Fiecare grupă are jucării separate. Se asigură un număr corespunzător de jucării și 
materiale didactice, adaptate cerințelor dezvoltării neuropsihice și specificului activităților. Se 
interzic jucăriile din material textil. 

(2) Jucăriile și materialele didactice deteriorate se scot din folosință. 



(3) Jucăriile se spală și se dezinfectează periodic, cel puțin o dată/lună în cursul anului școlar, 
după fiecare vacanță școlară sau ori de câte ori este nevoie. 

(4) Sticlăria, instrumentele și materialele didactice, după caz, utilizate în unitate, în cadrul 
activităților practice și de laborator, se spală și se dezinfectează după fiecare întrebuințare. 
Este interzisă participarea elevilor și studenților la aceste operațiuni. 

 

Art. 55 (1) Unitateaeste prevăzută cu spații, aparatură și mijloace pentru colectarea, 
dezinfectarea/dezinsecția, spălarea, fierberea, uscarea, călcarea și distribuirea rufelor sau 
contractează aceste tipuri de servicii cu firme specializate. Se asigură spații pentru 
depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată și 
cea murdară. 

(2) Pentru uscarea și călcarea lenjeriei se asigură spațiile necesare pentru aceste activități. 
Schimbarea lenjeriei individuale de pat se face săptămânal și ori de câte ori este necesar. 

Art. 56 (1) Unitatea este dotată și aprovizionată permanent cu ustensile, materiale și produse 
biocide avizate/autorizate de Comisia Națională de Produse Biocide sau alte instituții abilitate 
în acest sens, necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de 
dezinfecție. Aceste ustensile, substanțe și materiale se păstrează în oficii de curățenie 
prevăzute cu lavoar cu apă caldă și rece, ventilație naturală și amenajate cu pardoseală 
lavabilă. Lavetele utilizate la curățenie se vor înlocui periodic sau la nevoie. Ustensilele 
folosite la efectuarea curățeniei vor fi inscripționate/etichetate conform destinației acestora, 
respectiv săli de clasă, holuri, săli de mese, bucătărie, grupuri sanitare și alte spații destinate 
procesului de învățământ, respectând codul UE al culorilor materialelor de curățenie. 
Cabinetele medicale vor avea ustensile și materiale de curățenie special destinate acestora. 

(2) În unitate dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la 
intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor 
aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența 
vectorilor. Pentru efectuarea acestor operațiuni unitatea încheie contracte de prestări de 
servicii cu firme autorizate în domeniul dezinsecției și deratizării. 

(3) Se asigură grupuri sanitare și vestiare, cu dulapuri separate pentru păstrarea 
îmbrăcămintei și, respectiv, a echipamentului de protecție a personalului de îngrijire, a 
personalului educativ din unitățile de copii antepreșcolari, preșcolari, a personalului blocului 
alimentar, precum și pentru personalul de îngrijire din blocul alimentar și spălătorie. 

(4) Se asigură permanent materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din 
unitate, corespunzător numărului de copii și tineri, respectiv hârtie igienică, apă caldă, săpun 
lichid, prosoape de hârtie de unică folosință. 

(5) Autoritățile administrației publice locale și conducerea unității iau măsurile necesare pentru 
conservarea integrității clădirilor în scopul evitării riscului de accidente, inclusiv în caz de 
seism, precum și a integrității pavimentelor, a tâmplăriei și mobilierului, pentru a preveni 
accidentarea copiilor și tinerilor. 

Art. 57 (1) Regimul de activitate și de odihnă în unitate este asigurat în concordanță cu 
particularitățile de vârstă ale curbei fiziologice, capacitatea de efort din cursul unei ore, zile, 
săptămâni, semestru și an de învățământ. În dozarea solicitărilor se are în vedere evitarea 
eforturilor crescute la începutul și sfârșitul perioadelor de timp menționate.  

(2) Preșcolarii au activitate educativă/cursuri numai dimineața. 



Art. 58 (1) În unitate, alimentația se face cu respectarea prevederilor Legii nr.123/2008 pentru 
o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și ale Ordinului ministrului 
sănătății publice nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate 
preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru 
copii și adolescenți. 

(2) Copiii cu diferite alergii/intoleranțe alimentare sau boli cronice care necesită regimuri 
alimentare speciale (de exemplu, diabetul zaharat) vor prezenta unității de învățământ și 
cabinetului medical școlar recomandările pentru meniul personalizat, întocmite de medicul de 
specialitate care are în evidență copilul, în colaborare cu specialistul în nutriție- dietetică. 
Unitatea de învățământ va asigura aprovizionarea cu alimentele necesare pregătirii acestor 
meniuri personalizate. Personalul din bucătărieva fi instruit prin cursuri de către specialiști în 
nutriție-dietetică. 

(3) Nu este permisă introducerea în unitatea de învățământ a altor alimente în afara celor 
achiziționate de aceasta. 

Art. 59 Pentru asistența medicală preventivă, curativă și de urgență, în unitate se asigură 
cabinet medical - autorizat și organizat conform prevederilor legale pentru asigurarea 
asistenței medicale a preșcolarilor pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și 
pentru promovarea unui stil de viață sănătos 

Art. 60 Pentru promovarea și menținerea stării de sănătate a copiilor în unitate se respectă 
prevederile legale pentru asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor pentru menținerea 
stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. 

Art. 61Conducerea unității ia toate măsurile pentru menținerea stării de igienă și confort în 
unitate, având în vedere: 

a) întreținerea igienică permanentă a terenului, locațiilor, instalațiilor și mobilierului; 

b) măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, 
precum și dezinfecția periodică și după necesitate a mobilierului și a jucăriilor; 

c) întreținerea permanentă a stării de curățenie generală și a grupurilor sanitare din unități prin 
dotarea și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie generală, de igienă 
individuală și a substanțelor dezinfectante, prin spălare și dezinfectare zilnică și la necesitate, 
asigurarea permanentă a apei calde pentru curățenie; 

d) întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile de învățământ, de desfășurare a 
activităților educative/sportive, în blocul alimentar, în spălătorie și în spațiile exterioare clădirii; 

e) asigurarea dezinsecției și deratizării încăperilor și a anexelor, periodic și ori de câte ori este 
necesar, pentru prevenirea apariției insectelor și a rozătoarelor; 

f) asigurarea colectării, depozitării și transportului reziduurilor potrivit prevederilor legislației în 
vigoare. Platformele pentru colectarea reziduurilor se amplasează la distanța de minimum 10 
m de clădirea unității, amenajate conform legislației în vigoare; 

g) asigurarea curățeniei generale, a dezinfecției mobilierului și a pavimentelor, săptămânal, în 
unitățile de antepreșcolari și preșcolari, înainte de reluarea activității după vacanțele școlare și 
ori de câte ori este nevoie. 

NORME SPECIFICE PENTRU PREȘCOLARI (GRĂDINIȚĂ) 

https://lege5.ro/Gratuit/geytimjzgu/legea-nr-123-2008-pentru-o-alimentatie-sanatoasa-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar?d=2020-08-29
https://lege5.ro/Gratuit/geytsmbtge/ordinul-nr-1563-2008-pentru-aprobarea-listei-alimentelor-nerecomandate-prescolarilor-si-scolarilor-si-a-principiilor-care-stau-la-baza-unei-alimentatii-sanatoase-pentru-copii-si-adolescenti?d=2020-08-29
https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/norme-specifice-diferitelor-tipuri-de-unitati-pentru-copii-si-tineri-norma?dp=gmzdemrtgu3dini


Art. 62În grădiniță se asigură: 

a) un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil în camerele de grupă cu triplă funcționalitate 
(dormitor, sală de activități, sală de mese), și de 5 mc pentru un copil, în cazul utilizării lor 
numai pentru procesul instructiv-educativ; 

b) microclimatul din sălile de grupă și dormitoare se asigură cu o temperatură de 20-22°C, o 
umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,1-0,3 m/s; 

c) minimum 24 W/mp în sălile de grupă, respectiv 150 lx pentru iluminatul incandescent sau 
300 lx pentru iluminatul fluorescent; 

d) scaunele și măsuțele pentru preșcolari respectă dimensiunile, în funcție de vârsta și talia 
copiilor; 

e) în unitate se asigură obiecte sanitare specific vârstei; 

f) amplasarea chiuvetelor se face la o înălțime acceptată pentru copiii în vârstă de 3-6 ani; 

g) în grădinița cu program prelungit unde, din motive obiective, nu se pot amenaja dormitoare 
cu paturi fixe se pot folosi în sălile de grupă paturi pliante pentru somnul de după- amiază al 
copiilor, cu condiția ca acestea să fie dimensionate la talia preșcolarilor, să asigure o poziție 
fiziologică confortabilă în timpul somnului. 

 

Art. 63 Pentru servirea meselor în sălile de grupă din grădiniță se respectă următoarele 
condiții: 

a) mâncarea se transportă de la bucătărie în vase acoperite; 

b) personalul care aduce mâncarea de la bucătărie poartă echipament de protecție și are 
examinările medicale periodice specifice personalului din unitățile de alimentație efectuate 
conform legislației în vigoare; 

c) servirea mesei se face pe măsuțe fără fețe de masă din material textil; 

d) măsuțele pe care se servește mâncarea copiilor se șterg, în prealabil, cu o soluție 
dezinfectantă; 

e) una dintre măsuțe se folosește exclusiv pentru așezarea vaselor mari; 

f) înainte de servirea mesei, copiii se spălă pe mâini sub supravegherea educatoarelor; 

g) supravegherea respectării normelor de igienă la masa copiilor revine educatoarelor, prin 
sondaj, și personalului medical al colectivității; 

h) după servirea mesei se efectuează operațiunile de curățenie a sălilor de grupă, cu aerisirea 
obligatorie a acestora timp de 15-30 de minute, în funcție de sezon și de tipul sălii de grupă 
(cu dublă sau triplă funcționalitate); 

i) recipientele copiilor, pentru băut apă între mese, se păstrează în locuri care să evite 
impurificarea sau contaminarea; nu se permite intrarea în colectivitate cu băuturi sau alimente 
din exterior (în grădinița cu program prelungit); 

j) se interzice așezarea scaunelor pe măsuțe în timpul efectuării curățeniei sălii de grupă; 

k) montarea paturilor în sălile de grupă folosite și ca dormitoare din colectivitățile de preșcolari 
se face numai după terminarea curățeniei după servirea mesei. 



Art. 64  Spălarea vaselor, se asigură următoarele condiții: 

a) asigurarea spălării veselei și a tacâmurilor obligatoriu cu apă caldă curentă. Spălarea 
acestora constă în următoarele operațiuni: curățare mecanică de resturi alimentare, spălare 
cu apă caldă cu detergenți, dezinfectanți pentru sectorul alimentar și clătire cu apă rece; 

d) depozitarea veselei și a tacâmurilor numai în dulapuri închise; 

e) asigurarea veselei și tacâmurilor în număr cel puțin egal cu cel al consumatorilor care 
servesc masa. Sunt interzise spălarea veselei între serii și folosirea acesteia la mai multe serii 
de consumatori; 

f) păstrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 48 de ore. Păstrarea se va face 
în spații frigorifice; 

g) efectuarea la sfârșitul fiecărei săptămâni a curățeniei generale; 

h) efectuarea de reparații curente ale încăperilor, anual sau ori de câte ori este nevoie; 

j) se interzice așezarea scaunelor pe măsuțe în timpul efectuării curățeniei de după servirea 
mesei. 

NORME DE IGIENĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV  

Art.65 (1) În unitate se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria 
activităților de învățare: 

a) pentru copii între 1 și 3 ani: între 10 și 15 minute/sesiune; 

b) pentru copii între 3 și 4 ani: între 15 și 20 minute/sesiune; 

c) pentru copii între 4 și 6 ani: între 20 și 35 minute/sesiune. 

(2) Prin activități de învățare pentru copiii cu vârste de la naștere la 6 ani se înțelege un 
ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate și conduse 
de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităților prevăzute în curriculumul specific (activități 
liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală). 

(3) Pentru fiecare grupă de vârstă, activitățile de învățare alternează cu pauze de 10-15 
minute între ele. 

Art.66 Prevederile prezentelor norme se completează cu dispozițiile Ordinului ministrului 
sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul 
de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor legale 
pentru asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de 
sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. 

Art. 67 Autoritățile publice locale care au în administrare unitatea, conducerea unității, 
furnizorul de servicii au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentelor norme. 

 

Art. 68Grădinițacu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploiești,areobligațiasăasiguresalariațilorcondițiinormaledemuncășiigienă,denaturăsăleocrote

ascăsănătateașiintegritateafizică. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4taojugm/ordinul-nr-119-2014-pentru-aprobarea-normelor-de-igiena-si-sanatate-publica-privind-mediul-de-viata-al-populatiei?d=2020-08-29
https://lege5.ro/Gratuit/gm4taojugq/normele-de-igiena-si-sanatate-publica-privind-mediul-de-viata-al-populatiei-din-04022014?d=2020-08-29


Art.69Angajatorulareobligațiasăorganizezeinstruireasalariațilorsăiîndomeniulsecuritățiișisănă

tățiiînmuncă.Instruireaserealizeazăperiodic,prinmodalități specific stabilitedecomun acord 

decătreangajator,împreunăcuresponsabilulcuprotecțiamunciișicureprezentanțiisalariaților.Inst

ruireaserealizeazăobligatoriuîncazulnoilorangajați,alcelorcare 

îșischimbăloculdemuncăsaufelul muncii șia celor își reiau activitateadupăo întreruperemai 

mare de6 luni. 

 

Art.70Instruireaseefectueazăînaintedeîncepereaefectivăaactivității.Instruireaesteobligatorie 

și situația în careintervinmodificărialelegislațieiîn vigoare. 

 

Art.71(1)Comportareaîncazdeaccidentesauincidentelaloculdemuncă.Toateaccidentelesurve

niteîntimpulserviciului,maialescelecuconsecințegrave,vor 

fideclarateimediatconduceriigrădiniței.Aceleașiregulivorfirespectateșiîncazulaccidentelorsurv

enitepetraseuldomiciliu–locdemuncășiinvers. 

  

(2)Încazdepericol(cutremur,incendiuetc.)evacuareapersonaluluigrădinițeiseefectueazăconfor

mPlanuluideevacuarestabilitpebazaNormelordepazăcontraincendiilorșiPlanuluideApărareCiv

ilă. 

 

MĂSURI OBLIGATORII DE PROTECȚIE 

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 

Art. 72 (1)Pe tot parcursul derulării activităților cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, 

regulile generale ale unei conduite sănătoase, așa numitele „gesturi barieră”, menite să 

prevină infecția cu noul coronavirus: 

        -distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de MinisterulSănătății între două 

persoane, este de cel puțin 1 m); 

   -evitarea atingerii cu mâna a nasului, a ochilor și a gurii; 

   -strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință; 

   -evitarea contactului fizic direct cu cei din jur. 

       (2)Distanțare fizică: 

-accesul părinților/aparținătorilor în spațiul interior al grădiniței nu va fi permis; copiii vor fi 

preluați de la poarta unității de învățământ, decătre o persoană desemnată de director și, în 

același mod, vor ficonduși spre ieșire și predați părinților/aparținătorilor; nu circulăobiecte/jucării 

de acasă la grădiniță și nici de la grădiniță spredomiciliul copiilor; 

-nicio altă persoană, în afară de copii și personalul unității, nu va fi admisă, în afara 

cazurilor excepționale, unde este necesară aprobareaconducerii unității de învățământ; măsuri 

speciale vor fi luatepentru admiterea personalului de sprijin în cazul copiilor cu 

cerințeeducaționale speciale (CES); Fac excepție: consilierul școlar, profesorul logoped, 

practicantele, profesorii metodiști care însoțesc practicantele; 

-intrarea prin mai multe uși de acces, respectarea distanțării fizice apersoanelor care intră 

în instituția de învățământ este esențială; 

-intrarea eșalonată, la intervale orare stabilite în funcție de intrarea la serviciu a părinților; 



-realizarea unor trasee bine delimitate și semnalizate în incinta unității de învățământ (chiar 

și în sala de grupă) și în spațiul aferent din curte(spre și dinspre spațiile de joacă, spre și 

dinspre poarta de acces); 

-stabilirea și marcarea zonelor de așteptare, astfel încât copiii din grupe diferite săse 

intersecteze; 

-reconsiderarea ratei adult – copil, în sălile de grupă (maximum 20 de copii cu 2 adulți). 

 

      (3)Curățenie și măsuri de igienă: 

 

-toate suprafețele și punctele de contact sunt curățate si dezinfectate la finalul fiecărei zile - 

inclusiv echipamentele(videoproiector, computer etc.), mânerele, balustradele, butoaneleși 

accesoriile la instalațiile sanitare, toaletele, clanțele, pervazul ferestrei, precum și mesele și 

scaunele din sala de grupă, paturile dindormitoare, obiecte și suprafețe din spațiul exterior etc.; 

-spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate zilnic cu jeturi de 

apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate/special pentru suprafețe; 

-curtea unității de învățământ va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, 

înaintea începerii activităților cu copiii; 

-punctele de contact (clanțe, întrerupătoare) vor fi dezinfectate de două ori pe zi, la prânz și 

la finalul programului, dacă programul deactivitate al unității de învățământ este prelungit (10 

ore/zi); 

-coridoarele și grupurile sanitare vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide/virucide, la 

finalizareaprogramului; 

-toate procedurile de curățenie și dezinfectare a materialelor se fac în perioadele în care 

copiii nu sunt înăuntru sau folosesc altespații, cu excepția situațiilor speciale (de exemplu, un 

copil strănutăatunci când folosește o jucărie, adultul va urmări ca jucăria să nuajungă la alt 

copil și, în măsura în care se poate, să fie depozitată într-unsăculeț și pusă într-un loc, departe 

de copii, pentru a putea fipreluată pentru dezinfectare); 

-aerisirea sălilor de grupă se face la un interval de 30 minute sau, pentru o menținere 

constantă a circulației aerului, se păstreazădeschisă cel puțin o fereastră, fără a compromite 

siguranța copiilor;nu se vor folosi echipamente pentru recircularea aerului; 

-la intrarea în unitatea de învățământ și în fiecare încăpere din incintă, vor fi asigurate 

materiale și echipamente de protecție (covoraședezinfectante, măști de protecție, substanțe 

dezinfectante pentrumâini etc.); 

-conducerea unităților se asigură că există permanent la dispoziția copiilor și a 

personalului: săpun, prosoape de hârtie, dozatoare cudezinfectant pentru mâini; acestea vor fi 

reîncărcate ori de câte orieste necesar. 

 

          (4) Personalul unității de învățământ 

-este recomandat să se organizeze un triaj distinct al adulților (personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic), efectuat de o persoană desemnată de unitatea de învățământ și instruită 

în acest sens; 

-personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic trebuie să poarte mască de protecție pe 

durata interacțiunilor directe cu copiii, la distanțe mai mici de 1 m și să își igienizeze regulat 

mâinile cu apă și săpun și/sau cu dezinfectant virucid; 



-revenirea în colectivitate a personalului cu afecțiuni care sunt considerate cu risc crescut 

de afectare a persoanei în cazul infectării cu SARS-CoV-2 se va face numai cu aviz de la 

medicul de medicina muncii; acest tip de personal va fi protejat, prin atribuirea unor 

responsabilități speciale în spații bine aerisite, lipsite de interacțiunea cu copiii; totodată, în 

funcție de situația epidemiologică din comunitate, acesta va fi consiliat să recurgă la 

efectuarea concediului de odihnă; 

-conducerea unității de învățământ se va asigura că există o listă de persoane de rezervă 

pentru înlocuirea personalului în situațiile speciale de îmbolnăvire sau de suspiciune de 

îmbolnăvire cu SARSCov-2 (pensionari, suplinitori, studenți ai facultăților de pedagogie etc.); 

-personalul nedidactic, căruia îi sunt atribuite sarcini de suport pentru cadrul didactic și de 

interacțiune cu copiii în grupă, nu va avea atribuții legate de curățenia sau igienizarea spațiilor. 

 

             (5) Derularea activităților cu copiii 

a)În cursul anului școlar 2020-2021, se pot aborda următoarele scenarii: 

Scenariul 1 – Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori, înfuncție de 

infrastructura și resursele existente la nivelul unității deînvățământ, toți copiii preșcolari înscriși 

în acest an școlar vor avea acces în grădiniță și vor desfășura programul de activități în 

formula menționată deLegea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv învățământ de zi, cu frecvență. În condițiile impuse depandemia de 

COVID-19, scenariul va lua în calcul măsuri speciale deprotecție igienico-sanitară, în acord cu 

recomandările autorităților în drept,unele dintre acestea fiind prevăzute în Ordinul 

comunnr.1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederearedeschiderii 

creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

Scenariul 2 – Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori,  toți copiii preșcolari 

vor participa la programul oferit de unitățile deînvățământ preșcolar. 

Scenariul 2 – situații particulare – Conform recomandărilor MinisteruluiSănătății, dacă 

unitatea de învățământ preșcolar se află în zonă de focar COVID-19 și dacă infrastructura sau 

resursele nu îndeplinesc condițiile necesarepentru siguranța copiilor și a personalului în 

contextul pandemiei, unitatea recurge la diferite soluții de derulare a activităților cu preșcolarii 

înscriși în anul școlar 2020-2021. Respectivele soluții vor fi avizate de Inspectoratul Școlar 

Județen Prahova, în urmaanalizelor realizate de Consiliul de administrație, în parteneriat cu 

părinții șicu reprezentanții autorităților publice locale. Soluțiile vor ține cont demăsurile 

speciale de protecție igienico-sanitară recomandate de autoritățile în drept și vor avea o 

durată care poate varia în funcție de evoluția situațieiepidemiologice la nivel local. În funcție 

de remedierea deficiențelor de infrastructură sau de resurse se vor facedemersuri pentru a 

asigura trecerea progresivă spre Scenariul 1. 

Scenariul 3 – La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de3/1000 locuitori, Centrul 

Județean de Conducere și Coordonare aIntervenției (CJCCI) va realiza o analiza a situației 

epidemiologice dinlocalitate și, în funcție de aceasta, poate decide suspendarea cursurilor 

șitrecerea la învățământul online. 

 
b) Pe parcursul activităților: 

-ușile grupelor vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de 

contact, cel puțin până la sosirea tuturor copiilor; 



-grupa de copii va fi împărțită în subgrupe de câte 5/10 copii, asigurându-se distanțarea 

fizică necesară de 1 m între aceștia și unflux de mișcare controlat al subgrupelor; se 

recomandă, pe cât posibil, păstrarea aceluiași scaun pe durata unei zile (sau dezinfectarea 

scaunelor în intervalul unui flux de mișcare a subgrupelor, care poate include în traseu și 

igienizarea mâinilor) 

-se recomandă evitarea interacțiunilor copiilor aparținând unor grupe diferite; 

-adulții care răspund de activitățile cu copiii (educatoare/profesor pentru învățământul 

preșcolar și alt tip de personal) nu se schimbă, în măsura în care acest lucru este posibil; 

-planificarea activităților cu copiii se face conform prevederilor curriculumului în vigoare, 

acordând atenție; (I) adaptărilor necesare privind respectarea distanțării fizice; (II) reducerii, în 

timp, a interacțiunilor de grup și, implicit, a utilizării unor materiale în comun; (III) desfășurării de 

rutine și tranziții care să sprijine copiii în deprinderea și utilizarea “gesturilor barieră”; (IV) 

desfășurării cât mai multor activități în aer liber, în măsura în care spațiul exterior este amenajat 

corespunzător și condițiile meteo permit sau copiii au haine adecvate etc.; 

-după finalizarea unei activități/secvențe de activitate, copiii se vor igieniza cu substanță 

dezinfectantă/vor merge să se spele pe mâini, individual sau cu subgrupul din care au făcut 

parte; distanța între copiii care stau la rând va fi de cel puțin 1 m (sunt necesare marcaje pe 

suprafața podelei) și numai un număr redus de copii, prezenți în același timp în incinta grupului 

sanitar, va fi permis; 

-nu vor fi utilizate materialele unei subgrupe de către o altă subgrupă de copii, decât după 

ce acestea au fost igienizate (piesele de construcție, jetoane, piese ale unor jocuri de rol etc., 

care sunt repartizate în săculeți individuali/cutii individuale unor copii într-o zi și cu care se pot 

juca și alți copii în zilele următoare); în situația în care jocuri, jucării, obiecte au fost utilizate în 

comun, copiii trebuie să știe că pot merge la baie pentru igienizarea mâinilor; 

-în cazul copiilor cu dizabilități, în funcție de afecțiune, este necesar să se identifice 

modalitățile de adaptare a informațiilor în timpul activității desfășurate cu aceștia. 

 

 

                       (6) Servireamesei 
 

● Servireameseiîncadrulunitățilordeînvățământpreșcolarcuprogramprelungits

evafacecurespectareaprevederilordinOrdinulcomunnr.1076/4518/3936din12.06.2020șiarecom

andărilorulterioarealeMS; 

● vesela și tacâmurilevor fi spălate și dezinfectate zilnic, după 

fiecareutilizare(dupămasadedimineață,dupămasadeprânz,dupăgustareadedupă-amiază); 

● nusefolosescfețedemasă;meselevorfispălateșiigienizateînaintedeservireafi

ecăreimese,însănuînprezențacopiilor;pentruacestlucru,copiiivorfidușilagrupulsanitarpentruigieni

zareamâinilorsauvorieșiîncurtesaupecoridor,pânălafinalizareacurățăriimeselor; 

● lagrădinițacuprogramnormal(5ore/zi),copiiivincupachețeluldemâncaredeac

asășiacestaesteservit,deregulă,laora10,00;înacestcaz,regulileprivindigienizareamâinilorșiasupr

afețeimeselorsuntaceleașicucelealeserviriimeselorlagrădinițelecuprogramprelungit; 

● părințiivorfisfătuițisăpunăînpachețelelecopiilorproduseneperisabile,carep

otficonsummate latemperature camerei,ambulate 



înfoliealimentarăsaușervețel,pecaresălepoatăconsumaînsiguranțășicuușurință; 

● încazulunitățiideînvățământpreșcolarcuprogramprelungit,personalulcarese

aflăînsaladegrupăcucopiiisevaocupadeservireașistrângereameseișivapreluadelaușasăliideclas

ăvasele/tăvilecumâncaregătită,adusedepersonaluldelabucătăriesaudeîngrijiredisponibil; 
 

        (7) Somnulcopiilor 
 

● încazulîncarecopiiivordormisauvoraveaoperioadădeodihnă/relaxarepetim

pulzilei,loculfiecăruicopilînpaturi/pesaltelevafistabilit 

prinasigurareauneidistanțeminimede1msaude,celpuțin,unpat. 

● Copiiivorfolosipijamaleșiacesteavorfidepozitateînsăculețiindividuali;pijam

aleleseiauacasălasfârșitulsăptămâniipentruafispălateșiaduseînapoilaînceputulsăptămâniiurmă

toare;nusevorîmprumutapijamalelesaupiesedinpijamaleleunuicopilpentruunaltulcarenuareînzi

uarespective pijama; 

●  

Întimpulsomnului,sevaasiguraobunăaerisireasăliidegrupăși,înacestsens,celpuținungeamvafid

eschis,înpozițierabatată. 

        (8) Gestionareacazurilordeîmbolnăvire 

● Triajulzilnicalcopiilorseefectueazăconformnormelorînvigoare; 

● Atâtpersonalul,câtșicopiiivorfiîncurajațisăîșifacă,zilnic,oevaluareastăriidesănătat

eșisădeclaredacăaparproblem respiratorii; 

● Personalulsaucopiiicutemperaturăcrescută(depistatăladomiciliu)sau cu 

problemerespiratorii nu vorintra în unitatea de învățământ,vorrămâneladomiciliu; 

● Conducereaunitățiivamonitorizaatentabsențelecopiilorșialepersonaluluiunitățiideî

nvățământșivatrebuisăelaborezeșisăapliceprocedure 

specificepentru(A)cazulîncareunmembrualpersonaluluilipsește;(B)cazulîncareunmembrualper

sonaluluisauuncopilîncepesămanifesteproblem respiratorii,starefebrile 

etc.întimpulprogramului; 

● CopiiisaumembriipersonaluluicareprezintămanifestărisuspectedeîmbolnăvirecuS

ARS-CoV-

2vorfiizolațipânălaplecareadinunitateadeînvățământ,conformrecomandărilorînvigoare;cadreled

idacticeauobligațiasăanunțecadrulmedicalșcolarsauresponsabiluldesemnatdeconducereau

nitățiiîncazulîncarecopiiiprezintă, în timpul programului, simptomatologie de tip respirator(ex. 

tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome deboală infecțioasă (vărsături, 

diaree, mialgii, stare generalmodificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în 

vedereaaplicării protocolului de izolare, conform recomandărilor MS. 

● personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu risc (vârstnici,persoane cu 

diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cuimunitate deficitară) va reveni în unitatea de 

învățământ cu avizulmedicului de medicina muncii; 

● copiii care fac parte dintr-un grup în risc (ex. boli cronice, precumobezitate 

severă și diabet, dizablități, boli rare, imunodeficiențe) vorreveni în unitatea de învățământ cu 

avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților; pentru 



cazul încare aceștia nu pot reveni, reprezentanții unităților de învățământvor identifica soluții 

de a organiza continuarea procesului educationalla distanță; 

● în cazul unei persoane vindecate de COVID-19 (copil sau adult,membru al 

comunității școlare respective), care urmează să revină înunitatea de învățământ, se vor 

solicita documentele prevăzute deautoritățile în drept. 

 În contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități 

deînvățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile 

deînvățământ, elaborate de MS. În acest caz, grupa de copii sau întreaga unitate de 

învățământ 

poate fi închisă pentru 14 zile, iar activitatea cu copiii rămași acasă se poate derula conform 

recomandărilorMEC cu privire la Scenariul 2.2 sau Scenariul 3.Reluarea activităților cu copiii 

pentru grupa / unitatea de învățământ unde au fostsuspendate temporar cursurile se decide 

de către DSP, cu avizul prealabil al CJCCI. 

 

 

TITLULVI: 

REGULIPRIVINDPRINCIPIULNEDISCRIMINĂRIIȘIALÎNLĂTURĂRIIORICĂREI 

FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 

Art.73Încadrulrelațiilordemuncăfuncționeazăprincipiulegalitățiidetratamentfațădetoți salariații. 

Art.74(1)Esteinterzisăoricediscriminarebazată 

pecriteriuldesex,orientaresexuală,vârstă,apartenențănațională,rasă,culoare,etnice,religie,opi

niepolitică,orientaresocială,handicap, situație sau responsabilitate familială,apartenență ori 

activitatesindicală. 

(2) Încazulîncareseconsiderădiscriminați,angajațiipotsăformulize 

reclamații,sesizărisauplângericătreangajatorsau împotrivalui. 

(3) Încazulîncarereclamațianuafostrezolvatălanivelulunitățiiprinmediere,persoanaanga

jatăaredreptul săintroducă plângerecătreinstant judecătoreascăcompetentă. 

 

 

TITLULVII:REGULIDEDISCIPLINĂ 

CAPITOLUL I: REGULICONCRETEPRIVINDDISCIPLINAÎNMUNCĂ 

Art.75SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” Ploieștisuntobligațisărespecteurmătoarele reguli dedisciplină lalocul demuncă și în 

incinta instituției: 

a) sărespecteoreledeprezentareșideplecarela/delaprogramuldelucru,semnândcondicadesosi

reși plecare; 

b) săfolosească integralși eficient timpul de lucru stabilit; 

c) sănu părăsească locul de muncă în timpul programului fărăaprobareaconducerii unității; 

d) sănuefectuezeîn spatial 



școlarșicumijloacelegrădinițeilucrăricarenuaulegăturăcusarciniledemuncăși cu activitatea 

grădiniței; 

e)sănuintroducăînspațiilegrădinițeiobiectesauproduseinterzisedelegesaucarearputeaprovocai
ncendiisauexplozii; 

f) sănu folosească numele grădiniței în scopuricarear puteaproduceprejudicii instituției; 

g) sănu săvârșească acțiuni carear puteapuneînpericolintegritateabunurilor instituției; 

h) sănu comită și să nu incite la actecear puteatulburabuna desfășurare a activitățiigrădiniței; 

i) sănu fumeze în incinta grădiniței, înalte spațiidecât cele stabilite șiamenajatepotrivitlegii; 

  j) sănuseprezintelaprogramînstaredeebrietate,sănu introduce 

șisănuconsumebăuturialcooliceîn incinta instituției. 

 

Art.76(1)SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil” Ploieștisunt 

obligațisărespecteșicelelaltenormededisciplinășideconduităstabiliteprinlegesauprindispozițiia

leconducerii instituției și de prezentulregulament. 

(2) SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil” 

Ploieștiauobligațiasăaducălacunoștințăconduceriiunitățiitoatemodificărileceaparîndateledeide

ntificare(domiciliul,stareacivilă,telefon etc.), în vedereaactualizării evidențelor și utilizării lor 

în cazuri deurgență. 

(3) Fărăapuneprescripțiispecialesauobligatorii,salariațiiGrădinițeicu Program 

Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploieștitrebuiesăaibăîntimpul 

programuluișiîn spatiul școlar oținutădecentă,caresă reflecte respectful fațădeinstituțiaîn 

careîși desfășoară activitatea. 

Art.77(1)Încazdeîmbolnăvire,salariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal 

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploieștisuntobligațisăanunțeîn celmaiscurttimp 

șiprinoricemijloaceconducătorulinstituției,în 

legăturăcuboalasurvenitășinumăruldezileîncarevaabsentadelaserviciu,pentruaseluamăsurile

desupliniresau de redistribuirea atribuțiilor. 

(2)Salariatulesteobligatsădepunăcertificatuldeboalăpentruzilelecâtaabsentatdelaserv

iciu, pânăla data de05 alunii în curspentru luna anterioară. 

 

Art.78(1)Salariații unității își vor exercita competențele în limiteleprevăzute defișa fiecărui 
post. 

(2)LaevaluareaperformanțelorprofesionaleasalariațilorGrădinițeicu Program Prelungit și 

Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploieștisevatineseamaatâtdeinitiativeșicapacitateademuncăindependentă, de 

asumarearăspunderilorpropriiînlimitelecompetențelorstabilite,câtșidedisponibilitățilepentrum

uncaîn echipă. 

 

Art.79(1)Relațiiledintresalariațiigrădinițeiaulabazăraporturileierarhicestabiliteprinfișafiecărui 

post, precum și raporturile decolaborare. 

(2) Încadrulrelațiilorierarhice,salariațiiauobligațiadeaîndeplinilatermenșiînbunecondiți

isarciniledeserviciușidispozițiilelegalealeșefilorierarhicișisăsesupunăcontroluluiexercitat de 



aceștia. 

(3) SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil” 

Ploieștivorpromovarelațiidecolaborarecuceilalțiangajați,părințișicopii,avânduncomportament

adecvat,amiabilșicolegial,evitândcrearea destări conflictuale. 

 

Art.80(1)SalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil” Ploieștiauobligațiasămenținăordinea și curățeniala locul de muncă și în 

spațiile defolosință comună. 

(2) Birourileșisăliledegrupăvoraveaînpermanentă 
unaspectplăcutșicivilizat,atâtpedurataprogramului de lucru,cât și dupăterminarea acestuia. 

(3) Echipamentele,aparaturași mobilierultrebuiesăfieîntr-o perfecta staredecurățenie. 

Art.81(1)Încălcareadispozițiilorcuprinseînprezentulcapitolconstituieabateridelanormelededisci

plinăamunciișise sancționeazăpotrivitprezentuluiregulamentșialnormelorlegaleînvigoare. 

(2) Însituațiaîncare,încălcareanormelorcuprinseînprezentulcapitoladeterminatproduce

rea de pagube materialesau s-aîncălcatlegea penală, salariațiiîncauză vorrăspunde 

material,civil sau penal, dupăcaz. 

(3) Conducătoriicompartimentelordeactivitateauobligațiasăurmăreascărespectarean

ormelordedisciplinășiconduităprevăzuteînprezentulcapitolșisăiamăsurileprevăzutedelegeșire

gulament. 

 

CAPITOLUL II: 

ABATERILEDISCIPLINAREȘISANCȚIUNILE APLICABILE 

Art.82( 1 ) ÎncălcareacuvinovățiedecătresalariațiiGrădinițeicu Program Prelungit și Program 

Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești indiferent 

defuncțiapecareoocupă,aobligațiilordeserviciu,inclusive 

aregulilordecomportareprevăzuteînprezentulregulament,constituieabateredisciplinarășisesan

cționează potrivit legislației în vigoare. 

(2)Directorulareobligațiadeadelegaatribuțiilecătreunaltcadrudidactic,membrualconsiliuluidead

ministrație,însituațiaimposibilitățiiexercităriiacestora.Neîndeplinireaacesteiobligațiiconstituieab

ateredisciplinarășisesancționeazăconformlegii.Însituațiiexcepționale(accident,boalăsaualtelea

semenea)încaredirectorulnupoatedelegaatribuțiile,unaltcadru 

didactic,membrualconsiliuluideadministrație,desemnatanteriorpentruastfeldesituațiidecătreace

sta,preiaatribuțiiledirectorului. 

(3)Esteinterzisășiconstituieabateredisciplinarăimplicareacopiilorsauapersonaluluidinunitatea 

deînvățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor. 

Art.83Sancțiunilecu caracter disciplinar  cepot fi aplicate salariațilorîn cazde 

abateredisciplinară sunt următoarele: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o 



perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

 

 
Art. 84 Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 
 

CAPITOLUL III: 

REGULIREFERITOARELAPROCEDURADISCIPLINARĂ 

Art. 

85Subsancțiuneanulitățiiabsolute,niciomăsurănupoatefidispusămaiînaintedeefectuareauneic

ercetăriprealabile. 

1.Laindividualizareasancțiuniidisciplinaresevațineseamadecauzeleșigravitateaabateriidiscipli

nare,împrejurărileîncareaceastaafostsăvârșită, graduldevinovățieși 

consecințeleabaterii,comportarea general 

înserviciuasalariatului,precumșideexistențaînantecedenteleacestuiaaaltorsancțiunidisciplinar

e care nu aufost radiate,în condițiileprevăzute delege. 

2.Învedereadesfășurăriiprealabile,salariatulesteconvocatînscrisdepersoanaîmputernicitădecă

treangajator sărealizeze cercetarea, precizându-se obiectul,data, orași locul întrevederii. 

3.Neprezentareasalariatuluilaconvocareafăcutăîncondițiileprevăzutemaisusfărăunmotivobiec

tivdădreptulangajatorului sădispunăsancționarea,fărăefectuareacercetării 

disciplinareprealabile. 

4. Încursulcercetăriidisciplinareprealabilesalariatularedreptulsăformuleze 

șisăsusținătoateapărărileînfavoareasașisăoferepersoaneiîmputernicitesărealizezecercetarea

,toateprobeleșimotivațiilepecareleconsiderănecesare,precumșidreptuldeafiasistatlacerereasa 

formulate înscris,decătreun reprezentant al salariaților. 

5. Audiereasalariatuluitrebuieconsemnatăînscris,subaspectulnulității.Deasemenea,audiereas

alariatuluiseconsider afiîndeplinităprintr-

odeclarație(notăexplicativă),încarevarăspundelaîntrebările persoanei desemnate pentru a 

efectuacercetarea prealabilă. 

6. Refuzulsalariatuluideaseprezentalaaudieresaudea 

completaonotăexplicativăprivitoarelaabaterileimputateseconsemneazăîntr-unproces 

verbal.Procesul-

verbalafiînsoțitdedovadăaduceriilacunoștințăsalariatuluiaobligativitățiideaseprezentalaaudier



esaudearăspundelaîntrebările persoanei desemnate pentru a efectuacercetarea prealabilă. 

7. Audiereasalariatului,precumșicercetareaprealabilăafaptei,serealizeazășiseconsemneazăîn

scrisprinîntocmirea unui referat de cătreconducerea care aplică sancțiunea disciplinară. 

8. Sancțiunile disciplinare se aplicăconformlegii. 

9. Stabilireașicomunicareasancțiuniidisciplinaresevafaceprintr-

odeciziescrisăîntermende30dezilecalendaristicedeladataluăriilacunoștințădespresăvârșireaa

bateriidisciplinare,darnumaitârziu de 6 luni de la datasăvârșiriifaptei. 

10. Încomunicarea scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, vorfi cuprinseobligatoriu: 

1. Descriereafaptei careconstituie abateredisciplinară; 

2. Precizareaprevederilor regulamentuluide ordine interioarăcare aufost 
încălcatedesalariat; 

3. Motivelepentrucareaufostînlăturateapărărileformulatedesalariatîntimpulcercetăriidisci
plinareprealabile saumotivelepentru care, nuafost efectuatăcercetarea; 

4. termenul în care sancțiunea poatefi contestată; 

5. instanța competentă lacaresancțiunea poateficontestată. 

11. Deciziadesancționaresecomunicăîncelmult5zilecalendaristice 

deladataemiteriișiproduceefecte dela data comunicării. 

12. Comunicareasepredăpersonalsalariatului,cusemnăturădeprimire,ori,încazderefuzalprimiri

i prin scrisoarerecomandată, la domiciliulsaureședințacomunicatăde acesta. 

13. Deciziadesancționarepoateficontestatădesalariatlainstanțelejudecătoreșticompetenteînte

rmende30dezilecalendaristicedeladatacomunicării,solicitândanulareasaumodificarea,după 

caz, ordinului sau dispoziției de sancționare. 

14. Dacăs-adoveditnevinovățiapersoaneisancționate,persoanelecurea-

credințăcareaudeterminataplicarea sancțiunii disciplinare,răspunddisciplinar,material, civil și, 

după caz,penal. 

 

CAPITOLUL IV: 

REGULIREFERITOARELASIGURANȚAȘCOLARĂ 

ȘICLIMATULȘCOLAROPTIM 

Art.86(1)Atâtpersonalulgrădiniței,câtșipreșcolariișipărințiiacestoravorcontribuilaasigurareaun

ui climatșcolar deordine, deconfort și siguranță. 

(2) ClădireaGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil” Ploieștivafimenținutăîncondițiidecurățenie pentru menținerea sănătății 

preșcolarilor. 

(3) Limbajul utilizat în incinta grădinițeivafi politicos, nu jignitor. 

Art.87Dacăsiguranțapersonaluluioriapreșcolarilordevineoproblemă,conducereagrădinițeivatr

ansmite această informațiePoliției,părinților/tutorilorșiInspectoratului. 

Art.88Vorfiînregistratetoateincidentelecareseproducîngrădinițăoriînvecinătateaacesteia.Sunt

definitedreptincidente:toatecomportamentelecarepotaveaurmărijuridicepenale,așa cumse 

prevede prin codul penal. 

Art.89Libertateadeexprimareaopiniei.LibertateadeexprimareaopinieiprevăzutădeConstituțiee

sterespectatădetoțicetățenii.Dar,aceastanuînseamnăcăoricineîșipoateexprimaopiniaînoriceci

rcumstanțeșifolosindunlimbajvulgarșiofensatorfărăaținecontdereguliledepolitețe. 



Art.90Persoanacaresesimteofensatădeoaltăpersoanăprincuvintele,comportamentuloricelescri
sedeaceastaalteipersoane,poateînaintaoplângere. 

Art. 91Pentru securitatea electronică a grădiniței se vor avea în vedere următoarele: 

- În mediul online, comportamentul cadrelor didactice va fi adecvat, fără violență, ură, 

acte antisociale, rasiste sau de intimidare; 

- Preșcolarii nu au voie cu telefoane mobile în grădiniță; 

- În cazul confiscării unui dispozitiv mobil, acesta va fi returnat părinților la sfărșitul zilei 

sau va fi păstrat într-un loc sigur; 

- Fotografiile sau filmările cu copiii pot fi publicate pe site-ul grădiniței, pe pagina de 

facebook a acesteia sau pe paginile proiectelor la care participă, doar cu acordul 

părinților/tutorilor legali. Direct răspunzătoare de acest lucru vor fi educatoarele grupelor; 

- Niciodată nu se publică numele complet, vârsta sau oricare alte detalii personale cu o 

fotografie a copilului, în mediul online; 

- Cadrele didactice vor urmări o abordare trans-curriculară care explorează numeroasele 

legături dintre eSafety și alte domenii ale curriculum-ului. 

Art. 92Cadrele didacticeși persoaneleangajate aleinstituției își vor da acordulpentru ca 

imaginea 

lorsăfiefolositădecătrepărinți.Totodată,îșivorexprimaacordulcaactivitățileîncadrulcărorapartici

pă să fie înregistrate decătre părinți sau alte persoane. 

 

 

CAPITOLUL V: 
REGULIREFERITOARELAACCESULVIZITATORILOR 

 

Art.93Accesulpersoanelorînincintagrădinițeisefacenumaiprinlocurispecialdestinateacestui,sc

op,pentruapermiteorganizareasupravegheriiacestoralaintrareașiieșireadinunitate. 

Art. 94Accesulpersoanelor necunoscuteeste permis numai după obținereaaprobării 
conduceriigrădiniței. 

Art.95Esteinterzisaccesulîninstituțieapersoaneloraflatesubinfluențabăuturiloralcoolicesauacel

orturbulente,deasemenea,seinterziceintrareapersoanelorînsoțitedecâini,armesauobiectecont

ondente,substanțetoxice,explozive–

pirotehnice,iritante,lacrimogenesauușorinflamabile;cupublicațiiavândcharacter obscen 

sauinstigator,precum și custupefianteși băuturi alcoolice. 

Art.96Toțiangajațiigrădinițeiauobligațiasăsupraveghezecomportareavizitatorilorșisăverificesă

lileîncareaceștiasuntinvitați,pentruanufilăsatesauabandonate,obiectecareprinconținutullorpot

produceevenimentedeosebite. 

 
 
 

TITLULVIII: 

PROCEDURADESOLUȚIONARE A 

CERERILORSAURECLAMAȚIILORINDIVIDUALEALESALARIAȚILOR 



Art.97(1)Grădinițacu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” Ploieștirespectășigaranteazădreptulconstitutional de petiționarealsalariaților și 

părinților din cadrul unității. 

(2) Dreptullapetiționare,înînțelesulprezentuluiregulament,îlconstituieoricedemersindivi

dual,scrisșisemnat,adresatconduceriigrădiniței,avândcaobiectocerere,osesizare,opropuneres

au o reclamație. 

Art.98(1)Petițiileadresateconduceriigrădinițeivorfiînregistrateînregistreledeevidențăacorespo

ndenței,deîndatăcesuntprimiteșisevaînmânapetentuluidovadaprimiriișiînregistrăriipetiției. 

(2) Petițiileanonimeșicelecarenuaudateledeidentificareapetiționaruluinuseiauînconsid

erare și vor fi clasate. 

Art.99(1)Proceduradeprimire,înregistrare,cercetareșicomunicarearăspunsuluitrebuiesăseînc

adreze în termenulde 30 dezile, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/ 30.01.2002. 

(2) Însituațiaîncareaspectelesesizateprinpetițienecesităocercetaremaiamănunțită,cel

ceaprimitsarcina desoluționarepoatecereconducătoruluicarearepartizat-

oprelungireatermenului,carenupoatefimaimarede15zile. 

(3) Încazulîncareunpetiționaradreseazămaimultepetițiireferitoarelaaceeașiproblemă,

acesteasevorconexa,petentulurmândsăprimeascăunsingurrăspuns,carevafacereferirelatoate

petițiile. 

(4) Răspunsulcomunicatpetentuluivafisemnatdepersoanadeconducerecăreiai-
afostadresată și de persoana carea întocmitreferatul de cercetare. 

Art.100ConsiliuldeAdministrațievafiinformatsemestrialasupra 

moduluidesoluționareapetițiilorși va stabili măsuri de eliminarea disfuncțiilor și deficiențelor 

semnalate. 

Art.101Următoareleîncadrărialenormelorprivitoarelaprimirea,înregistrareașiapetițiilor 

constituieabateridisciplinare: 

a) Nerespectareatermenelor desoluționareapetițiilor; 

b) Intervențiilesaustăruințelepentrurezolvareaunorpetițiiînafaracadruluilegalșianormelor 
prezentului regulament; 

c) Primireadirect 

delapetiționarauneipetiții,învederearezolvăriifărăafiînregistratășifărăafirepartizată. 

 

TITLULIX: 

CRITERIILEȘIPROCEDURILEDEEVALUAREPROFESIONALĂASALARIAȚILOR 

DISPOZIȚIIGENERALE 

Art.102Prezentelecriteriideevaluareseaplicăpersonaluluiangajatcucontractindividualdemunc

ădincadrulGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” Ploiești,cuexcepțiapersonaluluicolaborator,salarizatdoarînsistem deplatacuora. 

Art.103(1)Prezentelecriteriideevaluarestabilesccadrulgeneralpentruasigurareaconcordanțeid

intrecerințele postului,calitățile angajatorului șirezultatele muncii acestuiala un moment dat. 

(2)Pentruasigurareaobiectivuluimenționatlaalin.(1),prezentelecriteriideevaluareprevă

devaluarea performanțelorprofesionalealeangajaților în raportcucerințele posturilor. 

 



 
 

EVALUAREAPERFORMANȚELOR PROFESIONALEINDIVIDUALE 

Art. 104Evaluareaperformanțelor profesionale individuale are 

cascopapreciereaobiectivăaactivitățiipersonalului, prin 

comparareagraduluideîndeplinireaobiectivelor și criteriilor deevaluare stabilite 

pentruperioadarespectivă cu rezultateleobținute în modefectiv. 

Art. 105Evaluarea performanțelorprofesionale individuale serealizează pentru: 

a) exprimareași dimensionareacorectăaobiectivelor; 

b) determinarea direcțiilor și modalitățiilor deperfecționareprofesională asalariaților 

decreștereaperformanțelor lor; 

c) stabilireaabaterilorfațăde obiectiveleadoptateși efectuareacorecțiilor; 

d) micșorareariscurilorprovocatedemenținereasaupromovareaunorpersoaneincompetente. 

Art. 106Proceduraevaluării se realizează în următoareleetape: 

a) prezentarearaportuluideautoevaluare; 

b) completarea fișei deevaluare decătreevaluat. 

c) Completareafișei de cătreevaluator; 

d) Consemnareafișei de evaluare decătreConsiliul de Administrație și directorulinstituției. 

Art. 107Înaceeașiperioadă se evaluează și personalul didactic auxiliar. 

Art. 

108(1)Proceduradeevaluareaperformanțelorprofesionaleseaplicăfiecăruiangajat,înraportcuce

rințele postului. 

(2) Activitateaprofesionalăseapreciazăanual,prinevaluareaperformanțelorprofesionalei
ndividuale. 

Art. 109(1)Perioadadeevaluareestecuprinsăîntre1și31ianuariedinanulurmătorperioadei 
evaluatepentrupersonalulnedidactic. 

(2) Potfisupușievaluăriianualesalariațiicareaudesfășuratactivitatecelpuțincu6luniîncur
sulperioadeievaluate. 
Art. 
110Înmodexcepțional,evaluareaperformanțelorprofesionaleindividualealepersonaluluicontract
ual se face și în cursul perioadeievaluate,în următoarelecazuri: 

a)atuncicândpeparcursulperioadeievaluatecontractual 

individualdemuncăalsalariatuluievaluatînceteazăsausemodifică,încondițiiilelegii.Înacestcaz,s

alariatulvafievaluatpentruperioadapână la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă. 

b)atuncicândpeparcursulperioadeievaluatesalariatuldobândeșteo diploma 

destudiidenivelsuperiorșiurmeazăsăfiepromovat,încondițiilelegii,într-

ofuncțiecorespunzătoarestudiilorabsolvitesaucândestepromovatîngradsuperior. 

Art. 111Criteriilegeneraledeevaluareapersonalului: 

A. Careocupă posturi didactice: 

1. proiectare didactică; 

2. cunoștințeteoreticenecesarefuncțieievaluate; 

3. organizarea și realizarea activității de învățare; 

4. capacitate desinteză; 

5. participarea la acțiunicomplementare –activități de învățare; 



6. participare la activitățide perfecționare; 

7. abilități de comunicare; 

8. comportamentul și ținuta; 

9. comportament în situații de criză. 

B. Care ocupă posturi didactice auxiliare: 

1. cunoștințe și experiențanecesare funcției evaluate; 

2. comportament în situații de criză; 

3. abilități de comunicare; 

4. asumarea responsabilității; 

5.capacitateadesinteză; 

6. complexitate,initiative,creativitate și diversitatea activităților; 

7. judecata și impactul deciziilor; 

8. influență,coordonareșisupervizare; 

9. capacitateadegestionarea situațiilordificile; 

10. îndemânareșiabilitate în realizarea cerințelorpractice. 

C. Careocupă posturi nedidactice: 

1. cunoștințe și experiențănecesare funcției evaluate; 

2. asumarea răspunderii; 

3. capacitateadecomunicare; 

4. capacitateadeadaptare; 

5. capacitateadegestionarea situațiilordificile. 

Art. 112Evaluatorul/ comisia deevaluarecompletează fișele deevaluare: 

a)stabileștegradulde îndeplinire  a obiectivelor,prin  raportarela atribuțiile stabilite prin fișa 
postului; 

b)stabilește calificativul finaldeevaluare al performanțelor profesionaleindividuale; 

c)consemnează,după caz,rezultateledeosebite 

alesalariatului,dificultățileobiectiveîntâmpinatedeaceasta în perioada evaluată și oricealte 

observații pe care le consideră relevante; 

d) stabilește obiectivele și criteriile specific de evaluarepentru următoareaperioadădeevaluare; 

e) stabileșteeventualelenecesități de formareprofesională pentruanul următor 
perioadeievaluate. 

Art.113(1)Interviul,caetapăaprocesuluideevaluare,reprezintăunschimbdeinformațiicarearelocî
ntreevaluator și persoanaevaluată, în cadrul căruia: 

a)seaduclacunoștințapersoaneievaluatenotărileșiconsemnărilefăcutedeevaluatorșifișade 
evaluare; 

b)sesemneazășisedateazăfișadeevaluaredecătreevaluator/comisiadeevaluareșidecătreperso

anaevaluată. 

(2)Încazulîncareîntrepersoanaevaluatășievaluatorexistădiferențedeopinieasupranot

ărilorșiconsemnărilorfăcute,înfișadeevaluaresevaconsemnapunctuldevederealpersoaneieval

uate,evaluatorulpoatemodificafișadeevaluare. 

Art.114(1)Salariațiinemulțumițiderezultatulevaluăriipotsăîlcontestelaconducătorulunitățiipentr

upersonaluldidacticevaluatșilacomisiadesoluționareacontestațiilorprivindrezultateleevaluăriip

entru personalul didactic auxiliarși personalulnedidactic. 

(2) Contestațiaseformuleazăîntermende5zilecalendaristice de laluarealacunoștință 



decătresalariatulevaluatacalificativuluiacordatșisesoluționeazăîntermende15zilecalendaristic

edeladataexpirăriitermenului dedepunerea contestației, pebazaraportului deevaluareși 

areferatelorîntocmitedesalariatulevaluat,evaluator/comisiadeevaluareșicontrasemnatar. 

(3) Rezultatulcontestațieisecomunicăsalariatuluiîntermende5zilecalendaristicedelas

oluționarea contestației. 

(4) Salariatulnemulțumitdemoduldesoluționareacontestațieiformulatepotrivitalin.(1)se 

poateadresa instanțeide contencios administrativ, în condițiilelegii. 

 
RESURSEUMANE: 

 

Art.115(1)Personaluldidactic,nedidactic,sanitarsaudinaltăcategorie,careșirealizeazănormade

activitateîngrădiniță,areoobligațiadearespectaordinea,disciplina,programuldemuncă,regulam

entuldeordineinterioară,sarcinilespecificșiobligatoriidinfișaindividualăapostului,precum și 

normele în vigoareprevăzute din legislația muncii, din domeniul sanitaretc. 

(2) Drepturile și obligațiilefiecăruisalariat dingrădiniță serespectă în modobligatoriu. 

(3) Indiferentdecategoriasocio-

profesionalăpecareoreprezintă,personalulangajatîngrădinițadecopiiaredatoriașiobligațiadeare

spectanormeleprivindasigurareavieții,sănătățiișiintegrității copilului pe timpul 

câtacestaseaflăîn unitatea preșcolară. 

Art.116ConsiliuldeAdministrațieșidirectorulstabilescnormeșicompetențecarecompleteazăfișa 

individual apostuluipentrupersonaluldidacticșinedidactic,înfuncțiedenecesitățilegrădiniței. 

 

 

 

 

 

SARCINI PE COMPARTIMENTE 

 
EDUCATOAREA 

 

Art . 117Are următoarele sarcini:  

1.-Să studieze şi să cunoască programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţa de copii, 

inclusiv programa clasei pregătitoare ; 

2.-Să studieze materialele metodice, literatura pentru copii, scrisorile metodice transmise de 

către I.S.J. şi M.E.C.; 

3.-Să elaboreze planificări săptămânale şi semestriale în conformitate cu prevederile 

programei; 

4.-Să parcurgă integral planificările, atât activităţile pe domenii experienţiale cât şi cele alese, 

atât în activitatea față în față cât și în activitatea on-line;. 

5.-Să-şi sectorizeze grupa în conformitate cu cerinţele programei şi a scrisorilor metodice;. 

6- Să planifice şi să desfăşoare jocuri şi activităţi alese pe centre/zone de interes;. 

7.-Să pregătească şi să confecţioneze mijloace de învăţământ pentru activităţile integrate şi 

activităţile alese; 

8.-Să păstreze în mape individuale lucrările copiilor (PORTOFOLIUL COPIILOR); 



9.-Să întocmească zilnic proiecte de activitate (dacă este educator debutant) şi schițe de 

activitate (pentru educatoareIe ce au grade didactice); 

10.-Să completeze zilnic documentele educatoarei (condică, catalog, planificare); 

11.-Să completeze fişa psiho-pedagogică a copiilor ce pleacă la şcoală; 

12.-Supraveghează copiii la locul de joacă; 

13.-Să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică instituţiei de învăţământ (programul 

grădiniţei , regulamentul de ordine interioară etc.), să participe la toate activităţile organizate 

de unitate.  

 

Art. 118 Activitatea metodică şi de perfecţionare  

1.-Să studieze noutățile apărute în domeniul învăţământului preşcolar/ educației timpurii;  

2.-Să participe la activitățile metodice în mod activ prin susţinere de referate, activități 

demonstrative, implicare în cadrul meselor rotunde propuse;  

3.-Să organizeze şi să participe la activităţile ce se desfaşoară în cadrul cercurilor 

pedagogice; 

4. -Să efectueze interasistente la activităţile integrate, la jocurile şi activităţile pe arii de 

stimulare; 

5.-Să participe la consfătuiri de lucru, conferinţe, simpozioane, sesiuni de referate pe 

probleme specific; 

6.-Să manifeste preocupare pentru bunul mers al activităţii instructiv- educative;  

7.-Să se preocupe de propria perfecţionare prin înscrierea la grade didactice, şi alte forme de 

formare continuă;  

Art. 119 Activitatea socială  

1.-Să ţină legătura permanent cu părinţii copiilor şi să desfaşoare activităţi cu părinţii cum ar fi: 

lectorate cu părinţii, lecţii demonstrative, serbări, sărbători, etc; 

2.-Să organizeze şi să desfaşoare activităţi cultural-educative în cadrul proiectelor naţionale şi 

judeţene la care suntem înscrişi;  

3.-Să respecte programul de lucru şi să răspundă de securitatea vieţii copiilor pe timpul 

activităţilor; 

4.-Să participe activ la rezolvarea diverselor probleme specifice instiţuţiei preşcolare; 

5.-Să aibă un comportament etic cu copiii, cu colegele şi părinţii. 

Art. 120Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi Regulamentului de ordine interioară, educatoarea nu operează cu 

contribuţia părinţilor.Ea nu strânge bani pentru nicio achiziție. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNGRIJITOARELE 

 

Sunt persoane dinamice, receptive la nou, spirit autodidact, rezistente la stres;  

Art. 121Îngrijitoarele deschid şi închid grădiniţa şi în general au grijă de clădirea unităţii.  

Art. 122Au responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietăţii şi a anexei acesteia.  

Art. 123Au următoarele sarcini:  

1- efectuează zilnic curăţenia localului şi a zonelor 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 spălător;  

6- dau ajutor copiilor la masă;  

7- dau ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat;  

8- efectuează curaţenia în sălile de grupă după plecarea ultimului copil;  

9- zilnic mătură holurile, șterg praful, igienizează băile;  

10- periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;  

11-nu vor părăsi locul de muncă şi nu vor pleca înainte de terminarea programului;  

12- au un comportament etic cu copiii cu colegele și părinții ;  

13- în permanență sunt obligate să poarte ținuta vestimentară stabilită (halat );  



14- însoțesc educatoarea și copiii în curte, la plimbare, la teatru,la concursuri;  

15-aranjează mobilierul în sala de grupă;  

16- supraveghează copiii în situații deosebite(ședințe, situații neprevăzute) pentru scurt timp, 

precum și până la sosirea educatoarelor.  

17- pregătesc și străng paturile copiiIor;  

19-răspund solicitarilor directorului în rezolvarea unor probleme ce se ivesc în unitate;  

2o-manifestă inițiativă în rezolvarea problemelor ivite;  

20-au un comportamennt demn, civilizat în relatiile cu părinții, educatoarele, copiii;  

21-respectă normele regulamentului de ordine interioară. 

 In condiții de pandemie, sarcinile sunt mai complexe: 

-curăță și dezinfectează toate suprafețele și punctele de contact, la finalul fiecărei zile 

(inclusiv echipamentele-videoproiector, computer etc.- mânerele, balustradele, butoaneleși 

accesoriile la instalațiile sanitare, toaletele, clanțele, pervazulferestrei, precum și mesele și 

scaunele, paturile dindormitoare, obiecte și suprafețe din spațiul exterior etc.); 

-curăță, igienizează zilnic cu jeturi de apă și apoi dezinfectează cu 

soluțiiavizate/speciale pentru suprafețe spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior; 

-mătură și spală zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii activității cu copiii, 

curtea unității de învățământ; 

-spală și igienizează mesele, înainte de servirea fiecărei mese; 

-preiau de la ușa sălii de clasă vasele/tăvile cu mâncare gătită, aduse de personalul 

de la bucătăriesau de îngrijire disponibil; 

-dezinfectează punctele de contact (clanțe, întrerupătoare), de două ori pe zi, la prânz 

și la finalul programului, pentru programul prelungit; 

-dezinfectează regulat coridoarele și grupurile sanitare, cu substanțe biocide/virucide, 

în mod obligatoriu, la finalizareaprogramului. 

 

CONTABILUL 

 

Art. 124Are următoarele sarcini: 

a)        desfasoară activitatea financiar-contabilă a unitatii de invatamant; 

b) gestionează, din punct de vedere financiar, intregul patrimoniu al unitatii de invatamant, 

in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie; 

c) intocmește proiectul de buget si raportul de executie bugetara, conform legislatiei in 

vigoare si contractelor colective de munca aplicabile; 

d) informează periodic consiliul de administratie cu privire la executia bugetara; 

e) organizează contabilitatea veniturilor si cheltuielilor; 

f) consemnează in documente justificative oricare operatiuni care afecteaza patrimoniul 

unitatii de invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a documentelor; 

g) intocmește si verifică statele de plata in colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, in situatiile prevazute 

de lege si ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar; 

i) intocmește lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar; 

j) indeplinește obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de stat, 

bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti; 



k) implementează procedurile de contabilitate; 

l) avizează, in conditiile legii, proiectele de contracte sau de hotarari ale consiliului de 

administratie, prin care se angajeaza fondurile unitatii; 

m) asigurară si gestionează documentele si  instrumentele financiare cu regim special; 

n) intocmește, cu respectarea normelor legale in vigoare, documentele privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de 

normele legale in materie; 

o) orice alte atributii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile 

consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa. 



 

ADMINISTRATORUL 

 

Art. 125Personalul administrativ are următoarele sarcini: 

1-înregistrează şi eliberează zilnic alimente pe baza listelor de consum şi calculează valoarea 

acestora;  

2- ţine la zi intrarea şi iesirea materialelor şi alimentelor şi întocmește la sfârșitul lunii situația 

centralizatoare;  

3-răspunde de pregătirea la timp în bune condiții a hranei, de achiziționarea și păstrarea 

alimentelor, de starea igienică a magaziei de alimente;  

4-achiziționează la timp mobilierul,  conform sugestiilor directoarei;  

5-se îngrijește din timp de repararea clădirilor și a inventarului;  

6-va asigura efectuarea curățeniei localului;  

7-încasează contribuția de la părinți și o depune la trezorerie;  

8- răspunde de păstrarea, folosirea mijIoacelor fixe și a obiectelor de inventar ;  

9- lucrează sub conducerea directorului;  

10-orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anunțată;  



BUCĂTARUL 

Art. 126Are următoarele sarcini:  

1- pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii; .  

2- primeşte alimente de la administrator în prezenţa comisiei (asistenta, director) şi semnează 

foaia de alimente;  

3- răspunde de cantitatea şi calitatea hranei copiilor, potrivit raţiei de alimente. În acest scop 

este obligat să cunoască raţiile, gramajul la alimente şi regulile principale de pregătire a 

mâncării pentru copii;  

4- răspunde de starea de curăţenie a bucătăriei, a veselei şi inventarul pe care îl are în 

primire;  

5- zarzavatul va fi curăţat numai în camera destinată acestui scop;  

6- vasele, vesela și tacâmurile vor fi spălate, în camera destinată acestui scop, și dezinfectate 

zilnic, după fiecare utilizare (după masa de dimineață, după masa de prânz, după gustarea de 

după-amiază); 

7- este obligat să respecte igiena la locul de muncă şi atunci când se serveşte masa;  

8- este obligat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MECANIC 

 

Art. 127Are următoarele sarcini:  

1-verificarea stării mobilierului din sălile de clasă, înştiinţarea administratorului privitorla 

aspectele semnalate şi remedierea lor ; 

2-verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, înregistrarea reparaţiilor necesare şiremedierea 

lor; 

3-verificarea tabloului electric general şi a celor de la fiecare etaj; 

4-asigurarea tablourilor electrice de pe coridoare; 

5-verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare,grupuri 

sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează; 

6-verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelordin curte; 

7-verificarea uşilor şi a ferestrelor de la clase/ cabinete/ laboratoare / birouri şi reparareacelor 

deteriorate; 

8-întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii; 

9-întreţinerea punctului PSI şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor ( cu 

osăptămână înainte  de expirare ); 

9-verificarea stării hidrantului exterior şi a căminelor de la instalaţia de gaze; 

10-participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz 

deincendiu; 

11-supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală sau intervenţia personală în cazuri 

deexcepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primirecuperări 

12-îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENTA MEDICALĂ 

 

Art. 128Are 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 unitățile sanitare 

4- izoleaza copiii suspecti sau bolnavi și informează directorul unității și părinții; 

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 sănătăţii copilului (temperatura, greutatea, înălțime);  

10- se îngrijeşte de realizarea controalelor medicale periodice ale copiilor;  

11- face prezenţa copiilor în grădiniță şi anunţă bucătarul;  

12- ridică medicamentele şi le distribuie celor care au 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 părintii;  

16- supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării 

acestora şi ajută copiii alături de educatoare la servirea mesei.  

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 sau deosebite, 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. 

 

TITLUL 

X:PĂRINȚII 

Art.129Părintele/tutorele legal alpreșcolarului aredreptul: 

 Sădecidăreferitorlaunitateadeînvăţământundevastudiapreşcolarulşisăfieinformatperiodicr



eferitor la situaţia şcolarăşi comportamentul propriului copil. 

 Săse intereseze numai referitor la situaţia propriului copil. 

Art. 

130Părintele/tutorelelegalalcopiluluiareaccesînincintaunităţiideînvăţământînafaraintervaluluiper

mispentruaducerea/luareacopiluluila/delagrădiniţăşiaprogramuluistabilitdedirectorpentruaudien

ţenumai în unul din următoarelecazuri: 

1. afostsolicitatsauafostprogramatpentruodiscuţiecuuncadrudidacticsaucudirectorulunităţiide 

învăţământpreuniversitar; 

2. desfăşoarăactivităţi în comun cucadrele didactice; 

3. depune o cerere/alt document la secretariatulunităţii de învăţământpreuniversitar; 

4. afost solicitat sau doreşte să participe lao întâlnirecuprofesorulconsilier algrădiniţei; 

5. încazurideforţămajoră,cândcopilulasuferitunaccidentsauesteîntr-

ostaredeficitarădesănătate,în urma apeluluitelefonic făcutde personalulabilitat din grădiniţă. 

Art.131Părintele/reprezentantullegalalcopiluluiareobligaţiaca,celpuţinodata 

pelună,săialegăturacuprofesorulpentruînvăţământulpreşcolarpentruacunoaşteevoluţiacopiluluiş

irăspundematerialpentrudistrugerile bunurilor ce seconstituie în patrimoniul grădiniţeicauzate 

deacesta. 

Art.132Seinterzicetuturorpersoanelor carevinîncontactcuinstituţia 

agresareadeoricefel(fizică,psihică, verbala etc.),acopiilor şi a personaluluigrădiniței. 

Art.133Adunarea 

generalăapărinţilorcopiilorgrupeiseconstituiedintoţipărinţii/tutoriilegaliaicopiilordingruparespecti

văşiareatribuţiidedeciziereferitorlaactivităţiledesusţinereacadrelordidacticeşiaechipeimanagerial

eaunităţii,îndemersul 

deasigurareacondiţiilornecesareeducăriicopiilor.Înîntâlnirileorganizatecupărinţii/tutorilorlegaliaic

opiilorsediscutăproblemelegeneralealecolectivuluidecopiişinusituaţiaconcretăaunuicopil.Situaţi

aunuicopilsediscutăindividual,numaiînprezenţapărintelui/tutoreluilegalalacestuia. 

Art.134Părintele/reprezentantullegalalcopiluluiareobligaţiasarespecteregulileprivindtransportuls

colarspresidinspre gradinitasiorarulstabilit. 

Art.135Părintele/reprezentantullegalalcopiluluiareobligaţiasă achite contribuția pentru hrană 

până la data comunicată de instituție. 

Art.136Părintele,tutorelesaususținătorullegalalpreșcolaruluicupotentialviolentsautulburărideco

mportamentareobligațiadeaasiguraunînsoțitoradultpeparcursulprogramuluizilnicpentruasigurar

ea siguranței și integritățiicelorlalțipreșcolari și a personalului dinunitate. 

Art.137Comitetul depărinţi algrupei: 

-sealege,prinmajoritatesimplăavoturilor,înfiecarean,înadunarea 

generalăapărinţilorcopiilorgrupei şi secompune dintreipersoane: unpreşedinte şidoi membri cu 

responsabilităţi specifice; 

-

seconvoacădecătreprofesorulpentruînvăţământulpreşcolarîmpreunăcupreşedintelecomitetului

depărinţi al grupei, semestrial sau ori decâte oriaceştia considerănecesar. 

-

reprezintăintereselepărinţilor/tutorilorlegaliaicopiilorgrupeiînadunareageneralăapărinţilorlanive

lul grădiniţei,înConsiliulreprezentativalpărinţilor/tutorilorlegali şiîn 

relaţiilecuechipamanagerială. 



Art. 138Comitetul depărinţialgrupei areurmătoarele atribuţii: 

 puneîn practicădeciziileluate de către adunareageneralăapărinţilor/tutorilorlegali; 

deciziileseiauîncadruladunăriigeneraleapărinţilor/tutorilorlegali,cumajoritateasimplăav

oturilorpărinţilor/ tutorilor legaliprezenţi; 

 sprijinăeducatoareleînorganizareaşidesfăşurareadeproiecte,programeșiactivităţieduca

tiveextraşcolare; 

 atragepersoane fizicesau juridicecare,prin contribuţii financiaresaumateriale,susţin 

programedemodernizareaactivităţiieducativeşia bazei materialedin grupăşidin grădiniţă; 

 sprijinăconducereaunităţiideînvăţământpreuniversitarşieducatoareleşiseimplică activ 

înîntreţinerea,dezvoltareaşimodernizareabazei 

materialeagrupeişiaunităţiideînvăţământpreuniversitar. 

Art.139 Preşedintelecomitetuluidepărinţialgrupeireprezintăpărinţii înrelaţiilecuconducerea 

unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

 

Art.140Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de parinti 

cu personalitate juridică, „Aproape de cei mici”, cu respectarea prevederilor legale in domeniul 

financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotararea 

comitetului de parinti nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe de catre un operator economic/persoane fizice se face 

cunoscuta comitetului de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare 

pentru copii ,parinti, tutori sau sustinatori legali. 

(3) Este interzisa si constituie abatere disciplinara implicarea copiilor sau a personalului 

din unitate in strangerea sau gestionarea fondurilor. 

Art.141La nivelulunităţii de învăţământpreuniversitarfuncţioneazăConsiliul 

reprezentativalpărinţilor,compus din preşedinţiiComitetelordepărinţi/tutorilegali aifiecărei grupe. 

Art.142Consiliul reprezentativ alpărinţilor: 

- 

îşidesemneazăpreşedinteleşi2vicepreşedinţialecăroratribuţiisestabilescimediatdupădesemnar

e,de comun acord întrecei3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei; 

- desemneazăreprezentanţiipărinţilorînorganismeledeconducereşicomisiileunităţiideînvăţământ 

preuniversitar. 

Art.143PreşedintelereprezintăConsiliulreprezentativalpărinţilorînrelaţiacualteinstituţiişiprezintă,

anual,raportulfinanciar consiliuluireprezentatival părinţilor. 

Art.144Consiliul reprezentativ alpărinţilorareurmătoareleatribuţii: 

1. propuneunităţilordeînvăţământpreuniversitardisciplineşidomeniicaresăsestudiezeprinc

urriculumul la decizia şcolii; 

2. identificăsursedefinanţareextrabugetarăşipropuneconsiliuluideadministraţiealunităţiide

învățământpreuniversitar, la nivelulcăreia se constituie, modul defolosirea acestora; 

3. sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar 

şiinstituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatealocală; 

4. promovează imagineaunităţii de învăţământpreuniversitar în comunitatealocală; 

5. se preocupăde conservarea,promovarea şi cunoaştereatradiţiilorculturalespecific 

minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şia dialoguluicultural; 

6. susţineunitateadeînvăţământpreuniversitarînorganizareaşidesfăşurareatuturoractivităţil



or; 

7. susţineconducereaunităţiideînvățământpreuniversitarînorganizareaşiîndesfăşurareaco

nsultaţiilorcupărinţii, peteme educaţionale; 

8. sprijinăconducereaunităţiideînvăţământpreuniversitarînîntreţinereaşimodernizareabaze

imateriale; 

9. seimplicădirectînderulareaactivităţilordincadrulparteneriatelorce 

sederuleazăînunitateade învăţământpreuniversitar, lasolicitareacadrelor didactice. 

10. areiniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţiicopiilor; 

Art.145ConsiliulreprezentativalpărinţilorșiAsociațiadepărinți„ A p r o a p e  d e  c e i  

m i c i ” dinunitatatepotatrageresursefinanciareextrabugetare,constândîncontribuţii,donaţii,spons

orizărietc.,dinparteaunorpersoanefizicesaujuridicedinţarăşistrăinătate,carevor fiutilizatepentru: 

1. modernizareaşi întreţinereapatrimoniuluiunităţiide învăţământpreuniversitar,a 

bazeimateriale şi sportive; 

2. sprijinirea financiară aunor activităţiextraşcolare; 

3. acordareadesprijinfinanciarsaumaterialcopiilorcareprovindinfamiliicusituaţie material 

precară; 

4. alteactivităţicareprivescbunulmersalunităţiideînvăţământpreuniversitarsaucaresuntapr

obate deadunareageneralăa părinţilor pe careîi reprezintă. 

Fondurilecolectateîncondiţiiledetaliateanteriorsecheltuiescnumaiprindeciziaorganizaţiilorpărinţi

lor,dinproprieiniţiativă.  

 

TITLUL XI: ORGANE DE LUCRU 

Art. 146(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) comisia pentru curriculum; 

b) comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 

c) comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta; 

d) comisia pentru controlul managerial intern; 

e) comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii. 

 (3) Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului 
scolar, comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale 
anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune 
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la 
nivelul unitatii de invatamant. 

(4) Comisiile cu caracter temporar si ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 
invatamant, prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant. 



TITLULXII:DISPOZIȚII

FINALE 

 

Art.147(1)PrezentulRegulamentdeordineinterioarăintrăînvigoaredupădiscutareaînConsiliulPr

ofesoral șiaprobarea în Consiliul de Administrație. 

(2) Regulamentuldeordineinterioarăsevaposta pesite-ulgrădinițeișivafi afișatla avizier. 

(3) Tabelelecusemnăturiletuturorcelor care au 

luatlacunoștințăaconținutuluiRegulamentului deordineinterioarăsevor depune la 

conducereagrădiniței. 

(4) Pentruangajațiicare lipsesc,aducerealacunoștințăa Regulamentuluide 

ordineinterioarăseva face dinprimazi de la reluarea activității. 

(5) Pentrunoiiangajați 

Regulamentuldeordineinterioarăvafiaduslacunoștințăîncadrulinstructajuluigeneral cese face 

decătre conducătoruldirect în primazi de activitate. 

Art.148(1)SindicatulsalariațilorGrădinițeicu Program Prelungit și Program Normal „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil” 

Ploiești,reprezentanțiisalariațilorcarenufacpartedinsindicatșioricaresalariat,potfacepropuneric

uprivirelacompletareasaumodificareaprezentuluiRegulament. 

(2) Prezentul RegulamentafostdezbătutînConsiliul Profesoraldindatade21.09.2020și a fost 

aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea din datade21.09.2020. 

Art. 149(1)Măsuri pentru aplicarea prevederilorRegulamentului de ordineinterioară: 

(2) PrezentulRegulamentdeordineinterioarăafostaprobatdeconducereagrădinițeipotriv

itlegii. 

(3) AcestRegulamentvafiadus lacunoștințăsub semnăturăfiecăruisalariat. 

(4) Persoaneleangajatenu-

șipotîncepeactivitateadecâtdupăceausemnatcăauluatlacunoștință de 

conținutulacestuiregulament,pringrijaconducerii școlii. 

(5) PrezentulRegulament deordineinterioarăintrăîn vigoarela data de21.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXA 1 

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

Conform ordinului de ministru nr. 3125 din 2020,  cursurile anului şcolar 2020-2021 

încep       luni, 14 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). 

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021) şi 

semestrul al II-lea (8 februarie 2021– 18 iunie 2021). 

 

 

 Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 

 vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021); 

 vacanţa intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021); 

 vacanţa de primăvară (2 aprilie – 11 aprilie 2021 – Paştele Catolic şi 30 aprilie – 9 mai 

2021 – Paştele Ortodox); 

 vacanţa de vară (19 iunie –  data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile 

anului școlar 2021-2022). 

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar 

beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie 2020.Pentru clasele 

terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 4 iunie 2021, iar pentru 

clasa a VIII-a, în data de 11 iunie 2021. 

 Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în 

timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 4 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe baza 

unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu 

coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la 

finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de 

finalul semestrului.Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în 

perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific. 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 2 
 

Regim de activitate și odihnă pe diferite grupe de vârstă în unitățile de preșcolari și 
școlari 

      
 
Vârsta Numărul de ore (din 24 de ore) 

 
(ani) 

Activitate 
intelectuală și fizică 

cu caracter de 
instruire* 

Activități 
recreative în 

aer liber, sport, 
joc 

Somn 
(din 24 
de ore) 

Somn/relaxare în 
timpul zilei 

 
până la 

1 an 

2** (stimulare 
senzorială în 

interacțiune cu 
adultul) 

4 18 4 

 
1 

2** (stimulare 
senzorială în 

interacțiune cu 
adultul) 

5 16 3 

 
2 

2** (stimulare 
senzorială în 

interacțiune cu 
adultul) 

5 16 3 

 
3 

1** (fracționat în 4 
perioade) 

6 13 2 

 
4 

1** (fracționat în 3 
perioade) 

6 12 1/2 2 

 
5 

1 ˝ ** (fracționat în 
2 sau 3 perioade) 

5 12 1 1/2 

 
6 3*** 4 11 1/2 1 

 
7-8 4 ˝ 4 11 1 

 
9-10 5 4 10 1/2 - 

 
11-13 6 3 10 - 

 
14-15 7 3 9 1/2 - 

 
16-18 8 3 9 - 

 

* Inclusiv timpul de pregătire a temelor pentru ziua următoare. 

** Delimitarea temporară este orientativă pentru acest nivel de vârstă, ca și fracționarea 
activităților, care poate varia în funcție de interesul manifestat de copil/grupul de copii pentru 
activitatea respectivă. Pentru copilul sub 3 ani, este important ca adultul să fie atent și să 
aștepte răspunsul acestuia. 

*** Pe parcursul orei de studiu se vor face 2-3 pauze a câte 3 minute de relaxare fizică și 
intelectuală. 

 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/regim-de-activitate-si-odihna-pe-diferite-grupe-de-varsta-in-unitatile-de-prescolari-si-scolari-norma?dp=gmzdemrtgu4domi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/regim-de-activitate-si-odihna-pe-diferite-grupe-de-varsta-in-unitatile-de-prescolari-si-scolari-norma?dp=gmzdemrtgu4domi


 
 
 

 
 

ANEXA Nr. 3 
la norme 

Obiectele sanitare în colectivitățile de antepreșcolari și preșcolari 

      

 Destinația clădirii 

WC-
uri 

Lavoare Dușuri) 
Observații 

 
B F B F B F 

 

Creșe/grupe de 
creșă în grădinițe. 
Pentru un număr de 
copii de maximum: 

   Grupurile sanitare sunt comune 
pentru copii de ambele sexe. 
Suplimentar, vor exista și olițe 
individuale pentru copiii sub 2 ani. 
Cifrele se referă la numărul de copii 
pe unitate. Bateriile dușurilor sunt cu 
tub flexibil. La oficiu se prevede un 
spălător. 

 
- 15 3 3 1  

 
- 30 3 3 1  

 
- 50 4 4 2  

 

Grădinițe cu 
program normal, 
prelungit și 
săptămânal. Pentru 
un număr de copii 
de maximum: 

   Grupurile sanitare sunt comune 
pentru copii de ambele sexe. Cifrele 
se referă la numărul de copii de pe 
un nivel al unității. Bateriile dușurilor 
sunt cu tub flexibil. La oficiu se 
prevede un spălător. 

 
- 25 3 3 2 

 
- 50 5 5 4 

 
- 75 8 8 6 

 
- 100 10 10 8 

 
- 150 15 15 11 

 
- 200 20 20 15 

 
- 250 22 22 17 

 
- 300 25 25 20 

 
Pentru personal (la 
de 40 de femei) 

1 1 1  

 

Cabinetul medical 1 WC pentru 
personalul 

medical 

1 lavoar în cabinetul medical 1 lavoar în 
izolator 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/obiectele-sanitare-in-colectivitatile-de-anteprescolari-si-prescolari-norma?dp=gmzdemrtgu4dony


 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 4 
la norme 

Dimensiunile scăunelelor (cm) pentru preșcolari 

     
 

Mărimea Înălțimea Adâncimea Lățimea 

 
I (antepreșcolari, preșcolari mici, 3-5 
ani) 

21 20 20 

 
II (preșcolari mari, 5-6 ani și școlari 
mici, CP - clasele I-IV) 

26 24 23 

 
III (școlari mari, clasele V-XII/XIII) 30 29 26 

 
 
 
 

ANEXA Nr. 5 
la norme 

Dimensiunile măsuțelor pentru copii (cm) pentru preșcolari 

   
 

Mărimea Înălțimea 

 
I 43 

 
II 47 

 
III 52 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/dimensiunile-scaunelelor-cm-pentru-prescolari-norma?dp=gmzdemrtgu4dqma
https://lege5.ro/Gratuit/gm4denrzgq3q/dimensiunile-masutelor-pentru-copii-cm-pentru-prescolari-norma?dp=gmzdemrtgu4dqmy

