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TITLUL I:  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1  Regulamentul de ordine interioară al Grădiniţei nr.185, Sector 5, Bucureşti cuprinde norme 
referitoare la organizarea şi funcţionarea Grădiniţei nr.185, Sector 5, Bucureşti în conformitate cu 
Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legea nr.53/2003 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr.87/2006, cu Contractul colectiv de muncă unic la nivel 
de ramură învăţământ şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniverşitar nr.4925/2005, cu hotărârile de guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Ţineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  
Art.2. Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru: personalul de conducere, 
personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic, pentru părinţii care vin în contact cu unitatea 
de învăţământ. 
Art.3. Regulamentul de ordine interioară este aprobat de Consiliul de Administraţie cu participarea 
reprezentantului organizaţiei sindicale existente în grădiniţă şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor 
concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.  
Art.4.  În incinta grădiniţei sunt înterzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice 
formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a 
preşcolarilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art.5. Regulamentul de ordine interioară al Grădiniţei nr.185, Sector 5, Bucureşti, se aplică tuturor 
salariaţilor indiferent de tipul şi durata contractului individual de muncă, tuturor preşcolarilor şi precum şi 
reprezentanţilor legali ai acestora. 
Art.6. Personalul menţionat la art.2, are obligaţia ca pe durata detaşării sau delegării la alte unităţi să 
respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament, cât şi reglementările proprii ale unităţilor 
respective. 
Art.7. Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii Grădiniţei nr.185, Sector 5, Bucureşti, au obligaţia 
să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să asigure exercitarea corectă a atribuţiilor 
stabilite în concordanţă cu Legea nr.53/2003 şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 şi alte reglementări 
legale în vigoare. 
Art.8. Salariaţii Grădiniţei nr.185, Sector 5, Bucureşti, au obligaţia să păstreze secretul profesional. Nici 
un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea contractului 
individual de muncă, fapte sau date care, devenite publice ar dăuna intereselor, imaginii şi prestigiului 
grădiniţei. Salariaţii grădiniţei nu pot uza, în folos personal, informaţiile de serviciu pe care le deţin sau 
de care au luat la cunoştinţă în orice mod. Activitatea din grădiniţă se realizează în baza principiilor 
democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi protecţie, indiferent de condiţia socială, materială, de sex, 
rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă a părinţilor. 
 

TITLUL II:  
DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE 

ANGAJATORULUI ŞI SALARIA ŢILOR 
 
Art.9 Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină şi organizarea muncii, igiena şi 
securitatea în muncă în cadrul unităţii, drepturile şi obligaţiile angajatorului, obligaţiile şi drepturile 
salariaţilor, precum obligaţiile şi drepturile părinţilor, ţînând seama de următoarele reguli: 
• salariaţii îşi pot exercita dreptul la grevă în condiţiile legii;  
• dacă salariaţii nu sunt organizaţi în sindicat, interesele acestora pot fi promovate şi apărate de 
reprezentanţii lor aleşi şi mandataţi special în acest scop, în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu 
votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul 
de îndeplinire a acestora, precum şi durata mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a 
salariaţilor, în condiţiile legii; 
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• reprezentanţii salariaţilor participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de muncă, sănătatea şi 
securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, respectarea drepturilor 
salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu 
contractele individuale de muncă şi cu regulamentul întern, să promoveze interesele salariaţilor referitoare 
la salariu, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilite în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, 
economice şi sociale legate de relaţiile de muncă. 
           Prezentul regulament de ordine interioară poate fi completat prin politici sau norme interne de 
serviciu. 
  

CAPITOLUL I:  
Drepturile şi obligaţiile angajatorului 

 
Art.10 (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului de ordine înterioară. 
             (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 
a¹) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi din lege; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din contractele individuale de muncă; 
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; 
e) să se consulte cu sindicatul său după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile 
care afectează substanţial drepturile şi interesele acestora; 
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor, să numească prin decizie o persoană care să 
opereze în registru înregistrările prevăzute de lege; 
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 

 CAPITOLUL II:  
Drepturile şi obligaţiile salariatului  

 
Art. 11 Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la acces la formare profesională; 
g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
h) dreptul la informare şi consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 
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j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
Art.12 Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revîn conform fişei 
postului; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul de ordine înterioară, în contractul colectiv 
de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
 

 
TITLUL III:  

ORGANIZAREA GR ĂDINI ŢEI ŞI A MUNCII  
 

CAPITOLUL I:  
Organizarea grădini ţei 

 
Art. 13 (1) În învăţământul preşcolar se respectă structura anului şcolar stabilită de M.E.N.C.Ș. în fiecare 
an şcolar pentru învăţământul preuniversitar (potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr.3382 
din  24.02.2017). 
            (2) Anul şcolar 2017-2018 se structurează pe două semestre, după cum urmează:  
Semestrul I 
Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017 
In perioada 28 octombrie - 05 noiembrie 2017, clasele din învățământul primar și grupele din 
învățământul preșcolar sunt în vacanță. 
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018 
Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 02 februarie 2018 
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 03 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018 
Semestrul al II-lea 
Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018 
Vacanța de primavară – sâmbătă, 31 martie 2018 – duminică, 10 aprilie 2018 
Cursuri – marți, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018 
Vacanța de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 09 septembrie 2018. 
Art. 14 Deschiderea anului şcolar se face în mod festiv la fiecare grupă de preşcolari, în prima zi a anului 
şcolar începând cu ora 8.00. Disciplina este asigurată de educatoarele fiecărei grupe în parte. 
Art. 15 Încheierea anului şcolar se marchează prin serbarea de sfârşit de an şcolar organizată după un 
program stabilit. 
Programul grădini ţei: 
Art. 16 (1) În învăţământul preşcolar se respectă structura anului şcolar stabilit pentru învăţământul 
preuniversitar, cu grupe de program normal şi grupe de program prelungit. 
              (2) Structura programului zilnic a grupei cu program prelungit este: 
07.00-08.00 - Primirea copiilor; 
08.00-09.00 - Micul dejun; 
09.00-10.00 - Program educaţional; 
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10.00-10.15 - Gustare fructe; 
10.30-12.00 - Activităţi de dezvoltare personală; 
12.00-13.15 - Masă de prânz; 
13.15-13.30 - Plecarea copiilor care nu dorm; 
13.30-15.30 - Program somn; 
15.30-16.15 - Gustarea; 
16.15-18.00 - Activităţi recuperatorii şi de relaxare; 
18.00 - Plecarea copiilor.  
              (3) Accesul în grădiniţă al părinţilor se realizează după cum urmează:  
* dimineaţa între orele 7.00 – 8.00; 
* la prânz, la ora 13.15 – 13.30 În situaţii speciale (starea sănătăţii, activităţi extraşcolare ale copiilor sau 
alte situaţii) copiii pot pleca însoţiţi de aparţinători după servirea mesei de prânz între orele 13.15 – 13.30 
(pentru grupele cu program prelungit). Fraţii mai mari ai preşcolarilor nu au voie să vină şi să plece 
nesupravegheaţi cu fraţii mai mici, preşcolari; 
* după-amiază între orele 16.15  – 18.00; 
*   în afara acestor intervale orare accesul este interzis; 
Art. 17 (1) Grupele cu program prelungit pot fi închise temporar, cu acordul Inspectoratului Şcolar şi cu 
atenţionarea părinţilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţii. În 
perioada închiderii unităţii, Inspectoratul Şcolar şi conducerea grădiniţei vor lua măsuri de aşigurare a 
protecţiei copiilor contactând unităţi apropiate care funcţionează în perioada respectivă şi pot prelua acei 
copii, în conformitate cu Procedura Operațională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București 
privind vacanțele școlare.  
              (2) Pe perioada vacanțelor școlare grădinița poate funcționa (respectând procedurile 
Inspectoratului Școlar al Municipiului București și legislația în vigoare) cu un număr de 50 preșcolari, 
după ce în prealabil părinții acestora și-au exprimat dorința în scris. 
Art. 18 (1) Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea 
tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar.  
              (2) Este interzisă staţionarea în incinta grădiniţei sau în curte după predarea sau preluarea 
copilului de la grupă.  
Art. 19 Activitatea instructiv-educativă în grădiniţa de copii se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de 
educatoare. Acesta respectă prevederile planului de învăţământ pentru grupa respectivă şi poate fi flexibil.  
   

Constituirea grupelor: 
 

Art. 20 Învăţământul preşcolar cuprinde preşcolari cu vârste între 3 şi 5/6 ani şi se organizează de regulă, 
pe grupe constuite după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare global al acestora. În 
anul şcolar 2017 – 2018 unitatea funcţionează cu 14 grupe de preşcolari după cum urmează: 
* grupa mică - 3 grupe cu program prelungit; 
* grupa mijlocie - 6 grupe cu program prelungit; 
* grupa mare - 5 grupe cu program prelungit. 
Art. 21 Grupa se constituie respectând prevederile legale. 
Art. 22 (1) Înscrierea copiilor se face respectând prevederile legale.  
             (2) La înscrierea copiilor în grădiniţă nu se percep taxe.  
             (3) La înscrierea copiilor este înterzisă discriminarea după orice fel de criteriu.  
Art. 23 Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţele cu program prelungit părinţii sau susţinătorii 
legali plătesc o contribuţie stabilită de legislaţia în vigoare. 
• Contribuţia de hrană se achită anticipat fiecărei luni, între 15 și 30 ale lunii în curs pentru luna 
viitoare. 
• Recalcularea contribuţiei părinţilor pentru hrana care se asigură copiilor în grupele cu orar 
prelungit, determinată de absenţa copilului din unitate, se face potrivit reglementărilor în vigoare. 
• Neplata contribuţiei de hrană în perioada stabilită atrage după sine suspendarea frecventării 
grădiniţei de către copil până la următoarea perioadă de încasare. 
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Art. 24 Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţă sunt: 
• Cerere de înscriere; 
• Adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale; 
• Acte vizând situaţiile speciale (familie monoparentală sau starea specială a sănătăţii); 
• Copie după certificatul de naştere al copilului şi cărţile de identitate ale părinţilor; 
• Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; 
• Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale. 

Art. 25 Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemnează în Registrul 
de evidenţă a înscrierii copiilor și se întroduc în Aplicaţia SIIIR. 
Art. 26 (1) Transferarea copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor 
legali, cu avizul celor două unităţi, în limita locurilor rămase libere, respectând planurile de şcolarizare. 
              (2) Beneficiarii direcţi ai educaţiei se pot transfera de la o grupă la alta în aceeaşi unitate de 
învăţământ în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupă. 
Art.  27 Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii: 
• În caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului. 
• În cazul în care copilul absentează 10 zile consecutiv, fără motivare. 
• Cerere de transfer în altă unitate de învăţământ preşcolară.    
Art. 28 Pentru menţinerea frecvenţei copiilor educatoarea trebuie să aibă o bună colaborare cu familia 
acestora. La înscrierea copilului, menţiunile prevăzute la art.20, 22 şi 23 vor fi aduse la cunoştinţa 
părinţilor. 
Art. 29 (1) Grădiniţa nr.185 şcolarizează, conform planului de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti, copiii cu domiciliul în Municipiul Bucureşti sau cu domiciliul în zona limitrofă 
a Municipiului București, în cazul în care părinții lucrează în Municipiul București. 
               (2) Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se 
aprobă de către directorul grădiniţei, împreună cu comisia organizată în acest scop, în limita planului de 
şcolarizare aprobat şi a prevederilor luate în Consiliul Profesoral şi validate în Consiliul de Administraţie. 
Art. 30 Activitatea didactică se desfăşoară în fiecare zi lucrătoare după cum urmează: 
 

Procesul instuctiv – educativ. Procesul de învăţământ.  
Planuri cadru de învăţământ. Programe. 

 
Art. 31 Conţinutul procesului instructiv-educativ care se realizează în învăţământul preşcolar este 
structurat în planuri de învăţământ, pentru fiecare grupă în parte, şi în programe avizate de Comisia 
Naţională de Specialitate aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după cum urmează:  
  

Intervalul 
de vârstă 

Categorii de activităţi de învăţare Nr.de 
activităţi/săptămână 

Nr.ore/tur ă, din 
norma cadrului 
didactic, dedicate 
categoriilor de 
activităţi din planul 
de învăţământ 

ON*  OP/OS* 

37 – 60 
luni (3,1 - 5 
ani)  

Activităţi pe domenii experienţiale 7 + 7 2h x 5 zile = 10h 

Jocuri şi activităţi didactice alese 10 + 5 1,5h x 5 zile = 7,5h 

Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h 

TOTAL  22 + 22 25 h 

61 – 84 Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10 3h x 5 zile = 15h 
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luni (5,1 - 6 
ani) 

Jocuri şi activităţi didactice alese 10 + 5 1h x 5 zile = 5h 

Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11 1h x 5 zile = 5h 

TOTAL  26 + 26 25 h 

 
Art. 32 Metodologiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar, strategiile aplicate în demersul 
didactic valorizează copilul, îl diferenţiază şi îl individualizează în vederea sprijînirii dezvoltării săle 
potrivit ritmului propriu.  
Art. 33 În demersul educaţional este înterzisă discriminarea copilului după criterii care vin în contradicţie 
cu drepturile sale.  
Art. 34 În demersul educaţional se respectă dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma 
fundamentală de învaţare, mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii 
copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuinţelor 
proprii).  
Art 35  Activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii care se încadrează la nive1ul 3-5 ani se recomandă 
a fi gândite şi organizate din perspectiva orientării spre socializare, pe când activităţile desfăşurate cu 
copiii care se încadrează la nivelul 5-6 ani vor fi gândite şi organizate din perspectiva pregătirii pentru 
şcoală.  
Art. 36 Întreaga activitate desfăşurată de educatoare cu copiii la grupă se realizează pe baza cunoaşterii 
temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de 
M.E.N. (atât pentru activităţile comune, cât şi pentru cele opţionale).  
 

CAPITOLUL II:  
Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

 
Art. 37 (1) Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore 
efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.             
              (2) Pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, norma didactică de predare este cea 
prevăzută de art.10 din Legea nr.63/2011 cu modificările şi completările  ulterioare, după caz, iar restul 
activităţilor, până la norma de 40 h/săptămână sunt activităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/1999. 

(3) Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele stabilite de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

          (4) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, programul activităţilor  zilnice se desfăşoară 
după cu urmează:  

• administrator financiar: 8 h/zi, între orele 8.00-16.00;  
• administrator patrimoniu: 8 h /zi, între orele 8.00-16.00;   
• Personalul nedidactic are următorul program:  

� Bucătar: 8 h/zi, între orele 7.00-15.00;  
� muncitor calificat întreţinere: între orele 8.00-16.00;   
� îngrijitoarele, în două schimburi, între orele 6.00 - 19.00, astfel:  

� schimbul I – 6.00 - 14.00; 
� schimbul II – 11.00 - 19.00. 

(5) Conducerea unităţii poate, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare, 
cu acordul salariatului, să modifice programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.  Atât solicitarea 
salariatului, cât şi acordul acestuia la stabilirea unui program individualizat de muncă, se va formula în 
scris şi va fi înregistrată în registrul de intrare-ieşire a documentelor. 

          (6) Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii 
sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă la locul de muncă unde sunt încadraţi. Conducerea grădiniţei 
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este obligată să verifice şi să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de 
lucru. 
               (7) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze conducerii 
Grădiniţei situaţia, chiar dacă este vorba de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele 
trebuie autorizate în prealabil de conducerea grădiniţei. În cazul în care absenţa s-a datorat unui caz  
neprevăzut sau unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) conducerea 
grădiniţei trebuie informată imediat, aceasta fiind în măsură să aprecieze, în toate cazurile, dacă este 
necesar să se diminueze în mod corespunzător salariul persoanei respective. 

(8) Conducerea unităţii răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind concediile 
de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate peste programul normal de 
lucru, absenţe, întârzieri de program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 
Art. 38 Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii. 

(1) Salariaţii Grădiniţei nr.185, Sector 5,  Bucureşti, au dreptul, în condiţiile legii, la concediu 
de odihnă, la concedii medicale şi la alte zile libere plătite. 

(2) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau 
individuale stabilite de angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor pentru programările colective 
ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul 
anului calendaristic pentru anul următor. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, 
angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariatul să efectueze într-un an 
calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 
               (3) Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, concediul de 
odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi: 
- salariatul se află în concediu medical; 
- salariatul  are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 
- salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 
- salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen; 
- salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare 
în ţară sau în străinătate; 
- salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterică, caz în 
care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală; 
- salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. 
              (4) Conform prevederilor HG nr.250/1992 şi OG nr.10/2008 şi a Legii nr.53/2003 Republicata, 
îndemnizaţia de care beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la plecarea în 
concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, îndemnizaţiile şi sporurile cu caracter 
permanent cuvenite pentru perioada respectivă prevăzute în contractual individual de muncă. 
               (5) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale 
menţionate mai sus din ultimile trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicat cu 
numărul de zile de concediu. 
               (6) Îndemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de plecarea în concediu în baza cererii f ăcute de salariat. 
                (7) Concediul de odihnă poate fi înterupt la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
                (8) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau 
pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, urmând ca restul zilelor să fie 
reprogramate a se efectua la o dată convenită de ambele părţi. 
             (9) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se poate face doar în situaţia 
încetării contractului individual de muncă. 
               (10) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul 
următoarelor evenimente familiale deosebite, pe baza actelor doveditoare: 
- căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 
- naşterea unui copil - 5 zile + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură; 
- căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 
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- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor, salariatului sau a altor persoane 
aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 
- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare; 
- decesul socrilor – 3 zile lucrătoare; 
- schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare. 
             (11) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical, prin care se justifică absenţa în caz 
de boală sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauză de boală. 
               (12) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului, pe durata îndeplinirii serviciului militar, pe durata efectuării concediului de odihnă, 
concedierea nu poate fi dispusă (decât în condiţiile legii) şi nu pot fi modificate raporturile de muncă 
decât din îniţiativa sălariatului în cauză (în condiţiile legii). 
Art. 39 Sunt zile nelucrătoare:  

– zilele de repaus săptămânal 
– 1 și 2 ianuarie  
– ziua Unirii Principatelor Române: 24 ianuarie 
– prima, a doua și a treia zi de Paști  
– 1 mai  
– Prima și a doua zi de Rusalii  
– Adormirea Maicii Domnului  
– Sfântul Andrei: 30 noiembrie  
– 5 octombrie Ziua Mondială a Educației 
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României 
– 1 Decembrie  
– 25, 26 și 27 decembrie  
– câte 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. 40 Concediul fără plată.  Salariaţii – cadre didactice - au dreptul la concedii fără plată în condiţiile 
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Legii nr.53/2003 republicată. Salariații beneficiază de concediu 
fără plată în limita a cel puțin 5 zile lucrătoare. Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către 
conducerea grădiniţei care va urmări implicaţiile acestora în privinţa vechimii. 
Art. 41 Concedii pentru formare profesională.  Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de 
concedii pentru formare profesională în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Legii nr.53/2003 
republicată. 
Art. 42 Delegarea, detaşarea.  Condiţiile în care se efectuează delegarea şi detaşarea salariaţilor sunt 
cele reglementate de art.42-48 din Legea nr.53/2003 Republicată (Codul Muncii). 
 

 
TITLUL IV:  

SALARIZAREA 
 

Art. 43 Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat 
are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului. 
Art. 44 (1) Salariul este confidenţial; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia a de lua 
măsurile necesare, ca de exemplu: accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se 
realizeze doar de către  persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de către 
conducerea unităţii;  banii vor fi viraţi în cardul de salarii deschis la BCR, BRD, ING, CEC BANK, 
Raiffeisen sau ridicaţi individual pe bază de semnătură aplicată pe statele de plată, moment în care aceştia 
sunt predaţi salariatului titular al dreptului de încasare, alături de dovada cuantumului acestuia şi a 
reţinerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale etc. 
            (2) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.  
            (3) Salariul se plăteşte în data de 11 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea. 
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            (4) În cazul întârzierii nejustificate a plăţii salariului/neplăţii acestuia, salariatul prejudiciat poate 
solicita instanţei judecătoreşti competente, obligarea angajatorului înclusiv la plata de daune interese 
pentru repararea prejudiciului produs. 
            (5) Salariul se plăteşte direct titularului său persoanei împuternicită de acesta prin procură 
notarială sau, în cazul decesului titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferenţial de 
lege. 
            (6) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată şi prin orice alte documente 
justificative, ce demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 
            (7) Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine persoanei 
desemnate de conducătorul unităţii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. 
            (8) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi efectuate numai cu acordul în scris al 
salariatului respectiv, pentru daune reprezentând acordarea unui salariu necuvenit. Pentru celelalte cazuri, 
reţinerile pot fi stabilite şi constatate doar de către instanţa de judecată competentă. 
Art. 45 Salariul şi alte drepturi salariale se acordă conform legislaţiei în vigoare. 

 
 

TITLUL V:  
IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNC Ă 

 
Art. 46 Grădiniţa nr.185, are obligaţia să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă, de 
natură să le ocrotească sănătatea şi întegritatea fizică, după cum urmează: 
1. Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară impun fiecărei persoane să 
vegheze, atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din unitate. 
2. Fumatul în incinta grădiniţei şi consumarea de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu sub 
înfluenţa băuturilor alcoolice sunt interzise. 
3. În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia ar putea să nu 
mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase, 
conducerea va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept 
scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, recomandarea 
unui tratament medical dacă este necesar. În aşteptarea unei soluţii definitive, persoanei în cauză îi va fi 
interzisă să-şi mai exercite munca. 
4. Salariaţii şi preşcolarii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă 
necesitate, în vederea crearii unui confort necesar respectării intimit ăţii fiecăruia, precum şi întampinarea 
îmbolnăvirilor. Pentru persoanele adulte care folosesc grupurile sanitare din incinta grădiniţei sunt 
specificate cabinele de toaletă în care se permite accesul. Responsabilul numit de directorul grădiniţei, are 
obligaţia să afişeze în loc vizibil specificaţia respectivă precum şi regulile de igienă, sănătate şi securitate 
pe care trebuie să le respecte personalul de îngrijire.  
5. Efectuarea curăţeniei în grupurile sanitare, holuri, birouri, clase se va face numai cu materiale speciale. 
6. Accesul personalului unităţii în grădiniţă se face prin cele două intrări, cu cel puţin 15 min. înainte de 
începerea programului, iar la plecare personalul didactic şi personalul de îngrijire părăseşte grădiniţa 
numai după ce pleacă ultimul copil. 
7. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor atrage sancţionarea 
disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încalcarea acestora. 
Art. 47 Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea salariaţilor săi în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. Instruirea se realizeză periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de 
către angajator, împreună cu responsabilul cu protecţia muncii şi cu reprezentanţii salariaţilor. Instruirea 
se realizează oligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii 
şi a celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. 
Art. 48 Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. Instruirea este obligatorie şi în 
situaţia în care întervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 
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Art. 49 Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă. În domeniul protecţiei 
muncii se va acţiona astfel: 
1. Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate 
imediat conducerii grădiniţei. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul 
domiciliu - loc de muncă şi invers. 
2. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi 
comunicate de îndată către conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sector 5, Bucureşti,  precum 
şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii. 
Art. 50 Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare. 
1. Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform 
cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. 
2. Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic său protecţie, dacă 
întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul este obligat să apeleze la serviciile 
acestuia. 
3. Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, 
personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin 
ordine specifice. 
Art. 51 În caz de pericol (cutremur, incendiu etc) evacuarea personalului grădiniţei se efectuează conform 
Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de Apărare Civilă. 
Art. 52 Pagube produse sau suferite de salariaţi. 
1. Materiile prime, materiile finite, lucrările, tehnica de calcul din dotare, documentaţia de serviciu, sunt 
asigurate prin depunerea acestora în depozite special amenajate, în dulapuri, în camere prevăzute cu 
sisteme şi dispozitive de închidere. 
2. Autoturismele proprietate personală ale personalului grădiniţei, vor fi parcate prin grija proprietarilor, 
în spaţii de parcare exterioare imobilului. Este înterzisă parcarea în curtea grădiniţei. Conducerea 
grădiniţei nu poartă răspunderea pentru pagubele produse asupra acestora în parcare, în timpul 
programului normal de lucru. 
3. În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei în depozite, dulapuri a unor 
produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea 
poate, după ce a informat salariaţii respectivi să dispună deschiderea depozitelor, dulapurilor. Deschiderea 
se va face în prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzului lui de a participa la 
acţiune, aceasta se va face în prezenta unui terţ angajat al grădiniţei şi a unui reprezentant al salariaţilor. 

 
 

 TITLUL VI:  
REGULI PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMIN ĂRII  

ŞI AL ÎNL ĂTURĂRII ORIC ĂREI  
FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNIT ĂŢII 

 
Art. 53 În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 
Art. 54 (1) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, 
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 
              (2) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, sesizări sau 
plângeri către angajator sau împotriva lui. 
              (3) În cazul în care reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, persoana 
angajată are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească competentă. 
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TITLUL VII:  
REGULI DE DISCIPLIN Ă 

 
CAPITOLUL I:  

Reguli concrete privind disciplina în muncă 
 
Art. 55 Salariaţii Grădiniţei nr.185, sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de disciplină la locul de 
muncă şi în incinta instituţiei: 
a) să respecte orele de prezentare şi de plecare la/de la programul de lucru, semnând condica la sosire şi 
plecare; 
b) să folosească integral şi eficient timpul de lucru stabilit; 
c) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea conducerii unităţii; 
d) să nu efectueze în spaţiul şcolar şi cu mijloacele şcolii lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă 
şi cu activitatea şcolii; 
e) să nu pretindă şi să nu primească de la alţi salariaţi sau părinţi, avantaje pentru exercitarea atribuţiilor 
de serviciu; 
f) să nu introducă în spaţiile grădiniţei obiecte sau produse interzise de lege sau care ar putea provoca 
incendii sau explozii; 
g) să nu folosească numele grădiniţei în scopuri care ar putea produce prejudicii instituţiei; 
h) să nu săvârşească acţiuni care ar putea pune în pericol integritatea bunurilor instituţiei; 
i) să nu comită şi să nu incite la acte ce ar putea tulbura buna desfăşurare a activităţii grădiniţei; 
j) să nu efectueze convorbiri de la posturile telefonice ale grădiniţei în interes personal; 
k) să nu fumeze în incinta grădiniţei, în alte spaţii decât cele stabilite şi amenajate potrivit legii; 
l) să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în 
incinta instituţiei. 
Art. 56 (1) Salariaţii Grădiniţei nr.185 sunt obligaţi să respecte şi celelalte norme de disciplină şi de 
conduită stabilite prin lege său prin dispoziţii ale conducerii instituţiei şi de prezentul regulament. 
             (2) Salariaţii Grădiniţei nr.185 au obligaţia să aducă la cunoştinţă conducerii unităţii  toate 
modificările ce apar în datele de identificare (domiciliul, starea civilă, telefon etc.), în vederea actualizării 
evidenţelor şi utilizării lor în cazuri de urgenţă. 
             (3) Fără a se impune prescripţii speciale sau obligatorii, salariaţii Grădiniţei nr.185 trebuie să aibă 
în timpul programului şi în spaţiul şcolar o ţinută decentă, care să reflecte respectul faţă de poziţia 
profesională în înstituţia în care îşi desfăşoară activitatea. 
Art. 57 (1) În caz de îmbolnăvire, salariaţii Grădiniţei nr.185 sunt obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp 
şi prin orice mijloace conducătorul instituţiei, în legătură cu boala survenită şi numărul de zile în care va 
absenta de la serviciu, pentru a se putea lua măsuri de suplinire său de redistribuire a atribuţiilor. 
             (2) Salariatul este obligat să depună certificatul de boală pentru zilele cât a absentat de la serviciu, 
până la data de 05 a lunii în curs pentru luna anterioară. 
Art. 58 (1) Salariaţii unităţii îşi vor exercita competenţele în limitele prevăzute de fişa fiecărui post. 
             (2) La evaluarea performanţelor profesionale a salariaţilor Grădiniţei nr.185 se va ţine seama atât 
de iniţiativa şi capacitatea de muncă independentă, de asumarea răspunderilor proprii în limitele 
competenţelor stabilite, cât şi de disponibilităţile pentru munca în echipă. 
Art. 59 (1) Relaţiile dintre salariaţii grădiniţei au la bază raporturile ierarhice stabilite prin fişa fiecărui 
post, precum şi raporturile de colaborare. 
             (2) În cadrul relaţiilor ierarhice, salariaţii au obligaţia de a îndeplini la termen şi în bune condiţii 
sarcinile de serviciu şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici şi să se supună controlului exercitat de 
aceştia. 
             (3) Salariaţii Grădiniţei nr.185 vor promova relaţii de colaborare cu ceilalţi angajaţi, părinţi şi 
copii, având un comportament adecvat, amabil şi colegial, evitând crearea de stări conflictuale. 
Art. 60 (1) Salariaţii Grădiniţei nr.185 au obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în 
spaţiile de foloşinţă comună. 
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             (2) Birourile şi sălile de grupă vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata 
programului de lucru, cât şi după terminarea acestuia. 
             (3) Se interzice depozitarea de documente, cărţi, reviste şi alte materiale pe mesele de lucru, pe 
fişete şi dulapuri, şi lăsarea acestor documente pe birouri după terminarea programului de lucru. 
              (4) Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. 
Art. 61 (1) Încălcarea dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol constituie abateri de la normele de 
disciplină a muncii şi se sancţionează potrivit prezentului regulament şi al normelor legale în vigoare. 
               (2) În situaţia în care, prin încălcarea normelor cuprinse în prezentul capitol, a determinat 
producerea de pagube materiale sau s-a încălcat legea penală, salariaţii în cauză vor răspunde material, 
civil sau penal, după caz. 
               (3) Conducătorii compartimentelor de activitate au obligaţia să urmărească respectarea normelor 
de disciplină şi conduită prevăzute în prezentul capitol şi să ia măsurile prevăzute de lege şi regulament. 

 
CAPITOLUL II:  

Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 
 

Art. 62 Abateri discipilinare.    Încalcarea cu vinovăţie de către salariaţii Grădiniţei nr. 185 indiferent de 
funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în 
prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 
Art. 63 Sunt abateri disciplinare:  
1. Întarzierea sistematică în efectuarea lucrărilor. 
2. Întarzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru. 
3. A absentat nemotivat de la serviciu 3 zile consecutive sau 4 zile în ultimile 6 luni. 
4. Intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal. 
5. Atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. 
6. Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialitaţii lucrărilor care au acest caracter. 
7. Refuzul nejustificat de a îndeplinii sarcinile şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 
8. Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor. 
9. Manifestări care aduc atingerea prestigiului grădiniţei din care face parte. 
10. Manifestări care aduc atingere copiilor, prin provocarea acestora răni și leziuni. 
11. Parăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea conducerii. 
12. Desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program. 
13. Solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilităţi de servicii care să 
dăuneze activităţii şcolii. 
14. Fumatul în şcoală precum şi încalcarea regulilor de igienă şi securitate. 
15. Introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, 
pentru a fi consumate la locul de muncă. 
16. Intrarea şi rămânerea în grădiniţă sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau 
substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, precum şi în cazul în care este rănit său 
într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranţa sa şi a celorlalţi. 
17. Introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe/medicamente al căror 
efect pot produce dereglări comportamentale. 
18. Întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională. 
19. Orice alte fapte interzise de lege. 
20. Fumatul în locuri nepermise, întarzierea de la programul de lucru, furtul, violenţa fizică, refuzul de a 
se supune aplicării politicilor de securitate şi protecţie a muncii, interzicere a consumului de alcool sau de 
medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri grave şi se 
sancţionează conform prezentului regulament. 
Art. 64 (1) Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor în caz de abatere disciplinară 
sunt urmatoarele: 
1. Observația scrisă;  
2. Avertisment; 
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3. Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare 
și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
4. Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, 
de îndrumare și de control; 
5. Destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 
6. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
            (2) Sancţiunile disciplinare şi răspunderea salariaţilor se vor aplica prevederile  Legea nr.53/2003 
Republicată (Codul Muncii). 
Art. 65 Interzicerea şi sancţionarea hăr ţuirii sexuale. 
1. Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală.  Sunt considerate 
hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea 
pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea 
productivităţii muncii şi a moralului salariaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis salariaţilor să 
impună constrângeri sau să exercite presiuni de orice natură în scopul obţinerii de favoruri de natură 
sexuală. 
2. Salariaţii care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prezentate mai sus, vor fi sancţionaţi conform 
prevederilor art.63 din prezentul regulament. 
 

CAPITOLUL III:  
Reguli referitoare la procedura disciplinară 

 
Art. 66 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei 
cercetări prealabile. 
1. La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvarşită, gradul de vinovaţie şi consecinţele abaterii, 
comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor 
sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege. 
2. În vederea desfăşurării prealabile, salariatul este convocat în scris de persoana împuternicită de către 
angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
3. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv 
da dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
4. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările 
în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe 
care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat la cererea sa formulată în scris, de către un 
reprezentant al salariaţilor. 
5. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub aspectul nulităţii. De asemenea, audierea 
salariatului se consideră a fi îndeplinită printr-o declaraţie (notă explicativă), în care va răspunde la 
întrebările persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabilă. 
6. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a completa o notă explicativă  
privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal va fi însoţit de 
dovadă a aducerii la cunoştinţă salariatului a obligativităţii de a se prezenta la audiere sau de a răspunde la 
întrebările persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabilă. 
7. Audierea salariatului, precum şi cercetarea prealabilă a faptei, se realizează şi se  
consemnează în scris prin întocmirea unui referat de către conducerea care aplică sancţiunea disciplinară. 
8. Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.  
9. Stabilirea şi comunicarea sancţiunii disciplinare se va face printr-o decizie scrisă în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvărşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu 
de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
10. În comunicarea scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, vor fi cuprinse obligatoriu:  

1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
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2. precizarea prevederilor regulamentului de ordine interioară care au fost încalcate de 
salariat;  

3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul           
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată cercetarea; 

4. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  
5. instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

11. Decizia de sancţionare se comunică în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce 
efecte de la data comunicării. 
12. Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
13. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, solicitând anularea sau modificarea, după caz, 
ordinului sau dispoziţiei de sancţionare. 
14. Dacă s-a dovedit nevinovaţia persoanei sancţionate, persoanele cu rea credinţă care au determinat 
aplicarea săncţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi, după caz, penal. 
 

CAPITOLUL IV:  
Reguli referitoare la siguranţa şcolară şi climatul şcolar optim 

 
Art. 67 (1)  Atât personalul grădiniţei, cât şi preşcolarii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea 
unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă. 

     (2) Clădirea Grădiniţei nr.185 va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii 
preşcolarilor. 
              (3) Limbajul utilizat în incinta grădiniţei va fi politicos, nu  jignitor. 

  (4) Grădiniţa nr.185 încurajează victimele faptelor penale să facă o declaraţie în acest sens. 
Grădiniţa va raporta întotdeauna dacă se află în situaţia de a fi partea vătămată.  

  (5) Grădiniţa nr.185 va colabora în cea mai mare măsură posibilă la aducerea la îndeplinire a 
măsurilor pe care Poliţia le consideră drept necesare în aplicarea legilor şi prevederilor, ca şi pentru 
ordinea publică.  
Art. 68 (1) Dacă siguranţa personalului ori a preşcolarilor devine o problemă, conducerea grădiniţei va 
transmite această informaţie Poliţiei, părinţilor /tutorilor şi Inspectoratului.  

    (2) Conducerea Grădiniţei nr.185 va întocmi periodic rapoarte către Poliţie referitoare la faptele 
sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine 
şi ce fel de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care grădiniţa a obţinut posesie 
asupra acestor bunuri.   
Art. 69 (1) Baza materială a Grădiniţei nr.185, aflate în incinta şi curtea grădiniţei se folosesc în scop 
recreativ, în procesul instructiv-educativ şi sub directa supraveghere a cadrelor didactice. 
              (2) Este interzisă staţionarea în incinta grădiniţei sau în curte după predarea sau preluarea 
copilului de la grupă. 
Art. 70 Înregistrarea incidentelor. (Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor 
personale vor fi luate în consideraţie.) Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în grădiniţă ori 
în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice 
penale, aşa  cum se prevede prin codul penal.  
Art. 71 Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste 
măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din grădiniţă. Acest protocol va servi în 
cadrul inspecţiilor din grădiniţă şi poate fi regăsit pe site-ul de internet al instituţiei.  
Art. 72 Libertatea de exprimare a opiniei.  

(1) Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. 
Dar, aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj 
vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.  
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             (2) Preşcolarul va fi fotografiat numai cu acordul reprezentantului legal. Totodată, reprezentantul 
legal îşi va da acordul pentru ca imaginea copilului să fie folosită în fotografii, spoturi publicitare, pliante, 
panouri publicitare, rețele de socializare, site-uri educaţionale, emisiuni televizate. 

(3) Cadrele didactice şi persoanele angajate ale instituţiei îşi vor da acordul pentru ca imaginea 
lor să fie folosită de către părinţi. Totodată, îşi vor exprima acordul ca activităţile în cadrul cărora 
participă să fie înregistrate de către părinţi sau alte persoane. 

(4) În cadrul ședințelor Consiliului Profesoral și/sau cu ocazia diverselor întâlniri între cadrele 
didactice, este interzisă înregistrarea video și/sau audio a acestora de către diferite persoane (cadre 
didactice, părinți/tutori/reprezentanți legali ai preșcolarilor și alte persoane ce se pot afla la acel moment 
la acele ședințe și/sau întâlniri). 
Art. 73 (1) Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele 
scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere.  
              (2)  Fotografiile și/sau imaginile preluate de reprezentanții legali ai preșcolarilor, cu prilejul 
diverselor activități organizate de grădiniță, la care aceștia participă alături de preșcolari, vor fi utilizate în 
fotografii, spoturi publicitare, pliante, panouri publicitare, rețele de socializare, site-uri educaţionale, 
emisiuni televizate numai cu acordul reprezentanților legali.  
              (3) Cadrele didactice şi persoanele angajate ale instituţiei, care au fotografii  și/sau imagini ale 
preșcolarilor, preluate de la diverse activități organizate de grădiniță, vor utiliza acestea în fotografii, 
spoturi publicitare, pliante, panouri publicitare, rețele de socializare, site-uri educaţionale, emisiuni 
televizate numai cu acordul reprezentanților legali.  

 
 

TITLUL VIII:  
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMA ŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIA ŢILOR 
 

Art. 74 (1) Grădiniţa nr.185 respectă şi garantează dreptul constituţional de petiţionare al salariaţilor, 
părinţilor şi copiilor din cadrul unităţii. 
              (2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers 
individual, scris şi semnat, adresat conducerii grădiniţei, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere 
sau o reclamaţie. 
Art. 75 (1) Petiţiile adresate conducerii grădiniţei vor fi înregistrate în registrele de evidenţă ale 
grădiniței, de îndată ce sunt primite, şi se vor înmâna petentului dovada primirii şi înregistrării petiţiei. 
               (2) Petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în 
considerare şi vor fi clasate. 
Art. 76 (1) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să se 
încadreze în termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului  nr.27/30.01.2002. 
               (2) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel ce a 
primit spre soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea termenului, care 
nu poate fi mai mare de 15 zile. 
               (3) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeaşi problemă, 
acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate 
petiţiile. 
              (4) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost 
adresată şi de persoana care a întocmit referatul de cercetare. 
Art. 77 Consiliul de Administraţie va fi informat semestrial asupra modului de soluţionare a petiţiilor şi 
va stabili măsuri de eliminarea disfuncţiilor şi deficienţelor semnalate. 
Art. 78 (1) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea şi soluţionarea 
petiţiilor constituie abateri disciplinare: 
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 
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b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal şi a normelor 
prezentului regulament; 
c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării f ără a fi înregistrată şi fărăa fi 
repartizată, potrivit art. 56 din prezentul regulament. 
              (2) Abaterile prevăzute la alin.(1) se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în 
prezentul regulament. 
 
 

TITLUL IX:  
MODALIT ĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZI ŢII LEGALE  

SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 
 

CAPITOLUL I.  
Răspunderea angajatorului şi a angajaţilor 

 
Art. 79 (1) Potrivit art.253 din Codul Muncii - republicat, Grădiniţa nr.185 este obligată, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariatul care a suferit un 
prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu 
serviciul. 
             (2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu 
plângere instanţelor judecătoreşti competente. 
             (3) În cazul în care a plătit despăgubiri, unitatea de învăţământ are dreptul să-şi recupereze suma 
aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei. 
Art. 80 (1) Salariaţii grădiniţei răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse instituţiei din vina şi în legătură cu munca lor. 
             (2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră, de alte cauze neprevăzute şi care 
nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 
             (3) Stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor produse instituţiei se face în 
conformitate cu normele stabilite prin Codul Muncii şi prin alte reglementări legale în materie. 
Art. 81 Grădiniţei nr.185 şi salariaţilor acesteia îi sunt aplicabile normele privind răspunderea 
contravenţională şi răspunderea penală, stabilite prin art.260-268 din Codul Muncii şi celelalte dispoziţii 
legale în materie. 
 

CAPITOLUL II:  
Norme privind accesul la informaţiile de interes public  

şi relaţiile cu mass-media 
 

Art. 82 În Grădiniţa nr.185, cu personalitate juridică, parte componentă a sistemului public naţional de 
educaţie, accesul la informaţiile de interes public este garantat, potrivit normelor stabilite prin Legea 
nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de drept public. 
Art. 83 Sunt informaţii de interes public la nivelul Grădiniţei nr.185: 
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii şcolare; 
b) structura organizatorică, atribuţiile entităţilor componente, programul de funcţionare şi programul de 
audienţe; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea şcolii; 
d) coordonatele de contact ale instituţiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail şi 
adresă paginii de internet; 
e) sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii; 
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g) alte informaţii care nu au fost clasificate, ca şi informaţii secrete, secrete de serviciu său confidenţiale. 
Art. 84 (1) Accesul la informaţiile prevăzute la art.64 se realizează prin: 
a) afişarea la sediul grădiniţei sau publicarea în mijloacele de informare în masă; 
b) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii destinate acestui scop; 
c) prin publicarea pe site-ul unității. 
             (2) Persoanele fizice şi juridice, care dovedesc un interes legitim faţă de informaţiile prevăzute la 
art.64, vor putea obţine aceste informaţii şi prin solicitare scrisă, care va cuprinde: 
a) datele de identificare ale solicitantului (denumirea persoanei juridice, persoanei fizice, adresă, 
domiciliul, telefon, fax etc.); 
b) descrierea informaţiei solicitate; 
c) motivarea interesului legitim; 
d) data solicitării şi semnătura solicitantului. 
             (3) Solicitarea prevăzută la alin.(2) se va prezenta personal la secretariatul instituţiei sau va fi 
adresată prin poştă şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. 
             (4) După înregistrare, solicitarea va fi prezentată persoanei responsabilă cu informaţiile de interes 
public, care o va analiza şi va aprecia dacă informaţiile solicitate sunt de interes public şi solicitantul are 
un interes legitim pentru obţinerea acestor informaţii. 
           (5) În situaţia în care informaţiile solicitate nu sunt de interes public şi solicitantul nu a dovedit un 
interes legitim pentru obţinerea informaţiilor solicitate, se va comunica solicitantului acest lucru. 
             (6) Când condiţiile de solicitare şi obţinere a informaţiilor sunt îndeplinite, persoana împuternicită 
va pregăti răspunsul, pe care îl va prezenta la semnat conducerii instituţiei. 
              (7) În situaţia în care, pentru soluţionarea cererilor privind informaţiile de interes public se 
impune multiplicarea unor documente, aceasta se va face pe cheltuiala solicitantului. 
              (8) Cererile de informaţii de interes public vor fi rezolvate potrivit art. 7 din Legea nr.544/2001, 
în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării, în funcţie de 
dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor, documentare şi urgenţa solicitării. 
              (9) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile 
de la primirea petiţiilor. 
              (10) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite 
condiţiile tehnice necesare şi în format electronic. 
Art. 85 (1) Reprezentanţii mass-media pot obţine informaţii de interes public direct de la conducerea 
grădiniţei, cu acordul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  
              (2) De regulă, informaţiile de interes public solicitate de reprezentanţii mass-media se furnizează 
prompt, cu excepţia cazurilor când soluţionarea impune documentare său multiplicare de documente. 
 
 

TITLUL X:  
CRITERIILE ŞI PROCEDURILE  

DE EVALUARE PROFESIONAL Ă A SALARIA ŢILOR 
 

CAPITOLUL I:  
Dispoziţii generale 

 
Art. 86 Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din 
cadrul Grădiniţei nr.185, cu excepţia personalului colaborator, salarizat doar în sistem plata cu ora. 
Art. 87 (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre 
cerinţele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat. 
             (2) Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin.(1), prezentele criterii de evaluare prevăd 
evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor. 
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 CAPITOLUL II:   
Evaluarea performanţelor profesionale individuale 

 
Art. 88 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite 
pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 
Art. 89 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 
a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor; 
b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de creştere a 
performanţelor lor; 
c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor; 
d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente. 
Art. 90 Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: 
a) prezentarea raportului de autoevaluare; 
b) completarea fişei de evaluare de către evaluat; 
c) completarea fişei de către evaluator, respectiv Comisia Metodică şi Consiliul Profesoral; 
d) contrasemnarea fişei de evaluare de către Consiliul de Administraţie şi directorul instituţiei. 
Art. 91 În aceeaşi perioadă se evaluează şi personalul didactic auxiliar. 
Art. 92 (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu 
cerinţele postului. 
              (2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale 
individuale. 
Art. 92 (1) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate 
pentru personalul nedidactic. 
             (2) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul 
perioadei evaluate. 
             (3) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la  alin.(2), 
următoarele categorii de salariaţi: 
a) persoanele angajate ca stagiari, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare 
stagiului de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; 
b) persoanele al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care 
evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii; 
c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în 
concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioadă cuprinsă între 
6 şi 12 luni de la reluarea activităţii. 
Art. 94 În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 
contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: 
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat 
încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până 
la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă. 
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior 
şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite sau când 
este promovat în grad superior. 
Art. 95 Criteriile generale de evaluare a personalului: 
A. care ocupă posturi didactice: 
1. proiectare didactică; 
2. cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
3. organizarea şi realizarea activităţii de învăţare; 
4. capacitate de sinteză; 
5. participarea la acţiuni complementare-activităţi de învăţare; 
6. participarea la activităţi de perfecţionare; 
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7. abilităţi de comunicare; 
8. comportamentul şi ţinuta; 
9. comportament în situaţii de criză. 
B.  care ocupă posturi didactic auxiliare: 
1. cunoştinţe şi experienţa necesare funcţiei evaluate; 
2. comportament în situaţii de criză; 
3. abilităţi de comunicare; 
4. asumarea responsabilităţii; 
5. capacitate de sinteză; 
6. complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
7. judecata şi impactul deciziilor; 
8. influenţă, coordonare şi supervizare; 
9. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
10. îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice. 
C.  care ocupă posturi nedidactice: 
1. cunoştinţe şi experienţă necesare funcţiei evaluate; 
4. asumarea răspunderii; 
5. capacitatea de comunicare;  
6. capacitatea de adaptare; 
7. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile. 
Art. 96 Evaluatorul/ comisia de evaluare completează fişele de evaluare: 
a) stabileşte gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului; 
b) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; 
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de 
acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; 
d) stabileşte obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare; 
e) stabileşte eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate. 
Art. 97 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc 
între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia: 
a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare; 
b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator/comisia de evaluare şi de către persoana 
evaluată. 
              (2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator exista diferenţe de opinie asupra notărilor 
şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate, 
evaluatorul poate modifica fişa de evaluare. 
Art. 98 Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de 
evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu de punctaj, punctajul obţinut exprimând aprecierea 
gradului de îndeplinire. 
Art. 99 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza punctajului final, după cum urmează: 
a) între 0 - 39 - nesătisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua 
perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post. 
b) între 40 - 54 - sătisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. 
Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie atins şi de salariaţii mai puţin 
competenţi sau lipsiţi de experienţă. 
c) între 55 - 69 - bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale performanţelor 
realizate de către ceilalţi sălariaţi. 
d) între 70 - 100 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale se 
situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi. 
Art. 100 (1) Salariaţii nemultumiţi de rezultatul evaluării pot să il conteste la conducătorul unităţii pentru 
personalul didactic evaluat şi la comisia de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele evaluării pentru 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
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              (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către 
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data 
expirării termenului de depunere a contestaţiei, pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de 
salariatul evaluat, evaluator/ comisia de evaluare şi contrasemnatar. 
              (3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la 
soluţionarea contestaţiei.       
               (4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin.(1) se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

 
RESURSE UMANE: 

 
Art. 101 (1) Personalul didactic, nedidactic, sanitar sau din altă categorie, care îşi realizează norma de 
activitate în gradiniţă, are obligaţia de a respecta ordinea, disciplina, programul de muncă, regulamentul 
de ordine înterioară, sarcinile specifice şi obligatorii din fişa individuală a postului, precum şi normele 
în vigoare prevăzute de legislaţia muncii, din domeniul sanitar etc.  
               (2) Drepturile şi obligaţiile fiecărui sălariat din grădiniţă se respecta în mod obligatoriu; 
               (3) Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în 
grădiniţa de copii are datoria şi obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi 
integrităţii copilului pe timpul cât acesta se află în unitatea preşcolară.  
Art. 102 Consiliul de Administraţie şi directorul stabilesc norme şi competenţe care completează fişa 
individuală a postului pentru personalul didatic şi nedidactic, în funcţie de necesitaţile grădiniţei. 

 
DIRECTORUL: 

 
Art. 103 Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 
conferite de lege. 
1- Directorul este subordonat inspectoratului şcolar. 
2- Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice. 
3- Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează compartiment financiar-
contabil coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este 
subordonat directorului. 
4- Răspunde de organizarea şi coordonarea întregii activităţi din gradiniţă, de procesul instructiv-
educativ, de activitatea întregului personal angajat în unitatea respectivă, de activitatea desfăşurată cu 
părinţii, de problemele financiare ale unităţii, de activitatea metodică, de cea de perfecţionare, de păstrare, 
gestionarea şi îmbogăţirea patrimoniului. 
5- Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de 
învăţământ. El colaborează cu personalul cabinetului medical.  
6- Directorul grădiniţei asigură condiţiile de elaborare şi de transmisibilitate a fişei psiho-pedagogice a 
copiilor din grupele de pregătire pentru şcoală şi urmăreşte corectitudinea şi obiectivitatea datelor 
înregistrate.  
7- Stabileşte atribuţiile personalului tehnico-administrativ prin întocmirea fişei postului şi controlează 
îndeplinirea lor. 
8- Vizitarea unităţii de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea 
directorului, fac excepţie reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Bucureşti. 
Art. 104 (1) Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie, în faţa 
cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.  
               (2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul 
să înterzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar 
general.  
Art. 105 În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribu ţii:  
a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii; 
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b) lansează proiecte de parteneriat; 
c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale; 
d) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul profesoral;  
e) în baza propunerilor primite, numeşte responsabilul comisiei metodice şi a comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii; 
f) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din Consiliul de 
Administraţie şi solicită Consiliului Reprezentativ al părinţilor şi, după caz, Consiliului Local, 
desemnarea reprezentanţilor lor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ;  
g) stabileşte atribuţiile responsabililor comisiei metodice, ai colectivelor pe domenii;  
h) aşigură, prin responsabilul comisiei metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programei 
preşcolare; 
i) controlează, cu sprijinul responsabilulul comisiei calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui 
an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat 
cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate directorul poate fi însoţit de responsabilul comisiei 
metodice;  
j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;  
k) aprobă graficul serviciului pe grădiniţă al personalului didactic; 
l) vizeaza statuI de funcţii al unităţii. 
Art. 106 Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de angajator are următoarele atribuţii: 
1- încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat;  
2- aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 
3- aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite;  
4- consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile personalului didactic de predare 
precum şi ale personalului nedidactic, de la programul de lucru; 
5 - aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta; 
6- numeşte, transferă şi eliberează din funcţie personalul administrativ-gospodăresc şi financiar în 
conformitate cu legislaţia muncii în vigoare. 
Art. 107 Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:  
a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl 
propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor;  
b) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi 
pentru acordarea gradaţiilor de merit sau a altor distincţii.  
Art. 108 Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:  
a) elaborarea proiectului de buget propriu;  
b) urmărirea modului de încasare a veniturilor;  
c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 
destinaţia aprobate prin bugetul propriu;  
d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;  
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor  contabile şi a 
conturilor de execuţie bugetară acolo unde exista serviciu contabil; 
f) întocmeşte şi solicită cercului de execuţie bugetară necesarul de materiale utile desfăşurării normale a 
activităţii. 
Art.  109 Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:  
a) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a 
unităţii de învăţământ; 
b) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
c) supune, spre aprobare, Consiliului Reprezentativ al părinţilor/Asociației de Părinți ,,Garofița” o listă de 
priorităţi care vizează completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea 
fondului de carte al bibliotecii; 
d) răspunde de respectarea normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază 
contra încendiilor, în unitate;  
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e) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita 
prevederilor legale în vigoare.  
Art.  110 Stabileşte comisia de recepţie a alimentelor şi a materialelor.  
Art.  111 Asigură efectuarea inventarierilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  
Art.  112 Organizează licitaţii pentru reparaţii curente şi capitale la unitatea respectiva. 

 
EDUCATOAREA: 

 
Art. 113 Are următoarele sarcini: 
1-Să studieze şi să cunoască programele activităţilor instructiv-educative din grădiniţa de copii, inclusiv 
programa clasei pregătitoare;  
2-Să studieze materialele metodice, literatura pentru copii, scrisorile metodice transmise de către 
Inspectoratul Şcolar; 
3-Să elaboreze planificări semestriale în conformitate cu prevederile programei; 
4-Să parcurgă integral planificările activităţilor comune; 
5-Să-şi sectorizeze sala de grupă în conformitate cu cerinţele programei şi ale scrisorilor metodice;  
6-Să planifice şi să desfăşoare formele de jocuri şi activităţi alese pe centre/zone de activitate;  
7-Să pregătească şi să confecţioneze mijloace de învăţământ pentru activităţile comune şi activităţile 
alese;  
8-Să păstreze în mape individuale lucrările copiilor (PORTOFOLIUL COPIILOR);  
9-Să întocmească zilnic planuri de lecţii (dacă este educator debutant) şi planuri model pentru fiecare 
categorie de activităţi (pentru educatoareIe ce au grade didactice);  
10-Să completeze zilnic documentele educaţionale (catalog şi condica de activitate zilnică);  
11-Să elaboreze şi să completeze fişe sau caiete de cunoaştere a preşcolarilor în grupa pe care o conduce;  
12-Să completeze împreună cu profesorul psiholog, fişa psiho-pedagogică a copiilor ce pleacă la şcoală şi 
să o înmâneze învăţătorului;  
13-Să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică instituţiei de învăţământ (program, regulament de 
ordine interioară, fişa postului etc.), să participe la toate activităţile organizate de unitate;  
14-Să evite desfăşurarea în spaţiul de învăţământ preşcolar a activităţilor politice; 
15-Să evite în spaţiul de învăţământ discuţiile neprincipiale şi relaţii de natură să umbrească prestigiul 
profesiei de educator. 
Art. 114 Activitatea metodică şi de perfecţionare:  
1-Să studieze noutăţile apărute în domeniu;  
2-Să participe la comisia metodică în mod activ prin referate, lecţii etc.;  
3-Să organizeze şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în cadrul cercurilor pedagogice;  
4-Să efectueze interasistenţe la activităţile comune, în jocurile şi activităţile pe arii de stimulare;  
5-Să participe la consfătuiri de lucru, conferinţe, simpozioane, sesiuni de referate pe probleme specifice;  
6-Să manifeste preocupare pentru instrucţia didactică din domeniul specialităţii;  
7-Să se preocupe de propria perfecţionare prin grade didactice, cursuri pentru formare profesionale.  
Art. 115 Activitatea socială:  
1-Să desfăşoare propaganda pedagogică în rândul părinţilor prin prezentarea unor materiale, activităţi 
practice compatibile cu învăţământul preşcolar; 
2-Să organizeze şi să desfăşoare activităţi cultural-educative pentru copii;  
3-Să respecte programul de lucru şi să raspundă de securitatea vieţii copiilor pe timpul activităţilor;  
4-Să desfăşoare activitatea de educatoare de serviciu cu toate activităţile ce decug din aceasta;  
5-Să participe activ la rezolvarea diverselor probleme specifice instituţiei preşcolare;  
6-Să aibă un comportament etic cu copiii, cu colegele şi parinţii. 
Art. 116 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar 
şi Regulamentului de ordine interioară, educatoarea nu operează cu contribuţia părin ţilor. Ea nu 
strânge bani. Orice sumă de bani  este strânsă şi păstrată de reprezentanţii Asociaţiei de Părin ţi 
,,Garofiţa” şi persoanele delegate. 
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Art. 117 Programul de lucru este cuprins între orele: 8.00–13.00 şi 13.00–18.00 (la plecarea ultimului 
copil).  
Art. 118 Să respecte normele Regulamentului de ordine interioară. 
Art. 119 Educatoarea va susține activități cu caracter religios doar cu acordul în prealabil al 
părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai preșcolarilor. 
Art. 120 Educatoarea nu administrează tratament medicamentos preșcolarilor și nu asigură prim ajutor, 
neavând studii de specialitate. 
 

PERSONALUL DE ADMINISTRA ŢIE. ÎNCADRAREA 
 

Art. 121 Grădiniţa nr.185 este încadrată cu personal administrativ potrivit normelor în vigoare. 
Personalul administrativ are obligaţia de muncă de 8 ore/zi.  
Art. 122 Personalul administrativ al instituţiei  are dreptul la un concediu anual conform legislaţiei în 
vigoare.  

 
ADMINISTRATORUL FINANCIAR: 

 
Art. 123 Are următoarele sarcini:  
� angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială; 
� reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţiile cu agenţii economici în cazul încheierii 
contractelor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
� înregistrează și completează modificările în statul de personal și în statul de funcții al unității; 
� înregistrează și completează modificările în EDUSAL; 
� completează date statistice pentru Serviciul Statistică Regională, Sinteze, Editare, Prețuri și Relații cu 
Publicul din cadrul Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București; 
� completează caietele statistice din SIIIR; 
� organizează şi execută viza de control financiar preventiv în conformitatea cu prevederile legale; 
� întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile 
prevăzute de lege; 
� urmăreşte încadrarea strictă în condiţiile aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; 
� întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de 
alcătuire şi completare în vigoare; 
� efectuează sau organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile, atât sintetic cât şi analitic şi 
are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi; 
� întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru 
urmărirea debitorilor şi creditorilor; 
� organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti; instruieşte personalul în vederea efectuării 
corecte a operaţiunii de inventariere; 
� instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale; 
� constituie contracte de garanţii pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor 
materiale; 
� întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al unităţii, în conformitate cu statul de funcţiuni al 
unităţii; 
� duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a 
salariaţilor; 
� întocmeşte dările de seamă contabile şi contul de execuţie bugetară; 
� verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, statele de plată a burselor, listele de 
avans chenzinal; 
� verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege; 
� verifică documentele privind închirierea spaţiilor; 
� fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţilor subordonate; 
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� repartizează pe bază de referate de necesitate, materialele de întreţinere, combustibil; 
� întocmeşte referat şi-l supune aprobării directorului privind componenţa comisiilor de recepţie atât 
pentru materiale, cât şi pentru bunuri intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii 
etc.; 
� întocmeşte lunar balanţa de verificare pe rulaje şi solduri; 
� întocmeşte balanţa analitică trimestrială; 
� clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de 
verificare; 
� îndeplineşte orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de conducătorul unităţii sau stipulate 
expres în acte normative; 
� rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin compartimentului financiar 
contabil; 
� respectă normele de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;  
� sesizează abaterile celor în măsura sa ia decizii pentru remedierea acestora;  
� semnează fişele de lichidare a celor ce părăsesc instituţia, numai după o atentă verificare – răspunde 
pecuniar de respectarea acestei îndatoriri;  
� elaborează împreună cu conducerea instituţiei fişa postului pentru personalul din subordine;  
� răspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului contabilitate: asigură păstrarea în 
arhiva instituţiei de învăţământ, timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate;  
� asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea 
documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în 
perioada la care se referă;  
� răspunde de înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 
� respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare al instituţiei de 
învăţământ, aducându-l şi la cunostinţa personalului din subordine;  
� răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului; 
� păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;  
� actualizarea atribuţiilor se va face în funcţie de modificările organizatorice legislative care apar; 
� realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilit ăţi; 
� întocmeşte împreună cu conducătorul instituţiei planul de achiziţii. 
 

ADMINISTRATORUL DE PATRIMONIU: 
 

Art. 124 Are următoarele sarcini:  
1- înregistrează şi eliberează zilnic alimente pe baza listelor de consum şi calculează valoarea acestora; 
2- ţine la zi intrarea şi ieşirea materialelor şi alimentelor şi întocmeşte la sfarşitul lunii situația 
centralizatoare;  
3- răspunde de pregătirea la timp şi în bune condiţii a hranei, de achiziţionarea şi păstrarea alimentelor, de 
starea igienică a magaziei de alimente;  
4- achiziţionează la timp mobilierul, jucăriile şi materialul didactic, conform sugestiilor directoarei;  
5- se îngrijeşte din timp de repararea clădirilor şi a inventarului;  
6- va asigura efectuarea curaţeniei localului;  
7- încasează contribuţia de la părinţi şi o depune la bancă; 
8- asigură aplicarea măsurilor privind paza incendiilor; 
9- răspunde de păstrarea, folosirea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;  
10- răspunde de protecţia muncii în cadrul unităţii; 
11- lucrează sub conducerea directorului;  
12- orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anunţată;  
13- nu aprobă cereri de învoire a personalului din unitate;  
14- are un comportament etic cu copiii, cu colegele şi parinţii;  
15- va asigura funcția de casier; 
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16- programul de lucru este de 8 ore/zi; 
17- în situaţii “problemă” (urgenţe), situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea 
copiilor;  
18- răspunde de buna funcţionare a bazei materiale din unitate; 
19- respectă normele regulamentului de ordine interioară. 
 

ÎNGRIJITORUL: 
 

Art. 125 Îngrijitoarele deschid şi închid grădiniţa şi, în general, au grijă de clădirea unităţii. Sunt persoane 
dinamice, receptive la nou, spirit autodidact, rezistenta la stres. 
Art. 126 Are responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietăţii şi a anexelor acesteia. 
Art.  127 Îndatoririle postului:  
1- fac zilnic curăţenia localului şi în zonele exterioare din perimetrul grădiniţei;  
2- o dată pe săptămână efectuează curăţenia laboratoarelor şi a birourilor;  
3- îngrijesc şi răspund de obiectele de inventar şi materialele din unitate;  
4- ajută la transportul alimentelor (când este nevoie);  
5- însoţesc permanent copii la toaletă, la spălător; 
6- dă ajutor copiilor la masă; 
7- dă ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat;  
8- efectuează curaţenia în sălile de grupă după plecarea ultimului copil;  
9- zilnic mătură holurile, şterge praful;  
10- periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;  
11- nu va părăsi locul de muncă şi nu va pleca înainte de terminarea programului;  
12- au un comportament etic cu copiii,cu colegele şi părinţii; 
13- în permanenţă sunt obligate să poarte ţinuta vestimentară stabilită (halat); 
14- răspunde tuturor solicitărilor educatoarelor (vor însoţi educatoarea şi pe cei mici în curte, la plimbare, 
la teatru, la concursuri, vor ajuta la aranjarea sălilor de clasă);  
15- în situaţii “problemă” (urgenţe), situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea 
copiilor; 
16- pregătesc şi strâng paturile copiiIor;  
17- tura de dimineaţă supraveghează preşcolarii între 7.00-8.00 (până la începerea programului 
educatoarelor);  
18- program de lucru: tura I: 7.00-15.00 şi tura II: 11.00-19.00; 
19- respectă normele Regulamentului de ordine interioară. 
  

BUCĂTARUL: 
 

Art. 128 Are următoarele sarcini:  
1- pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii;   
2- primeşte alimente de la administrator în prezenţa comisiei (asistent, educatoarea de serviciu) şi 
semnează foaia de alimente; 
3- dispune 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 vor fi spălate în camera destinată acestui scop; 
7- este obligat să respecte igiena la locul de muncă şi atunci când se serveşte masa; 
8- este obligat să poarte halat şi bonetă de culoarea albă în perfectă stare de curaţenie;  
9- este interzisă intrarea în bucătărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector;  
10- are un comportament etic cu copiii, cu colegele şi parinţi; 
11- programul de lucru este 6.30 - 14.30; 
12- respectă normele Regulamentului de ordine interioară. 



 

Grădinița nr.185, Regulament de ordine interioară și Codul Etic, an școlar 2017-2018 pagina 27 
 

ASISTENTA MEDICAL Ă: 
 

Art. 129 Are următoarele atribuţii:  
1- efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în   colectivitate; 
2- efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al 
copiilor şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţă, înscriindu-le 
în fişele medicale ale acestora;  
3- acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile 
sanitare (asigură asistenţa de urgenţă şi ia măsurile necesare pentru asigurarea consultului medical şi al 
internării copiilor în spital, dacă este nevoie); 
4- izolează copiii suspectaţi  sau bolnavi şi informează directorul unităţii şi părinţii; Supraveghează 
preşcolarii izolaţi şi efectuează tratamentul indicat acestora;  
5- înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale de 
specialitate, prin intermediul medicilor de familie, consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele acestor 
examene; 
6- supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi 
efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc; 
7- întocmeşte zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în 
colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de 
familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile; 
8- urmăreşte împreună cu medicul evoluţia copiilor din evidenţele speciale; 
9- completează datele de identitate anamnezice în fişa medicală a copilului precum şi date privind starea 
sănatăţii copilului (temperatura, greutatea, înălţime); 
10- se îngrijeşte de realizarea controalelor medicale periodice ale copiilor; 
11- face prezenţa copiilor în camin şi anunţă bucătarul în vederea stabilirii cantităţilor de alimente; 
12- ridică medicamentele şi le distribuie celor în nevoie;   
13- gestionează în condiţiile legii materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi 
răspunde de utilizarea lor corectă. Completează condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru 
aparatul de urgenţă; 
14- colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari; 
15- efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate cu copiii şi unde e necesar cu părinţii; 
16- supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi 
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, situaţii “problemă”, la 
supravegherea copiilor sau a somnului celor mici; 
18- întocmeşte meniul efectuând calculul caloriilor şi respectând principiile alimentare , împreuna cu 
bucătarul, administratorul şi directorul unităţii; 
19- asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, 
semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor; 
20- urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienice în prepararea, păstrare şi distribuirea alimentelor la 
copii; 
21- ţine evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat are obligaţia să le efectueze 
în conformitate cu normele în vigoare; răspunde de efectuarea de către personalul din unitate a 
examenelor medicale;  
22- controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc alimentar, 
dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sănitare, curte etc.), aducând la cunoştinţă conducerii 
deficienţele constatate; 
23-consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului 
alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a 
mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu 
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interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, infecţii ale pielii, tuse 
puternică,  amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări; 
24- răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii şi de asigurarea securităţii copiilor pentru 
prevenirea accidentelor;  
25- efectueaza educaţie sanitară cu parinţii prin convorbiri la venirea şi plecarea lor din unitate;  
26- are un comportament etic cu colegele şi părinţii; 
27- program de lucru 07.00–15.00; 
28- anunță Serviciul de Urgență 112 în cazuri ce depășesc competențele ei profesionale; 
29- respectă normele prevăzute de Regulamentul de ordine interioară. 

 
 

TITLUL XI:  
PĂRINŢII 

 
Art. 130 (1) Părinţii/tutorii/susţinătorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu grădiniţa în vederea 
realizării obiectivelor educaţionale. 
                (2) Părinţii/tutorii/susţinătorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 
educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 
                (3) Părintele/tutorele/susţinătorul legal instituit sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa 
mai ales la grupa mare. 
                (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele are 
obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel 
de grupă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari. 
                 (5) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală a copiilor şi a personalului 
unităţii de învăţământ. 
                  

Comitetul de pãrinţi al grupei: 
 

Art. 131 (1) Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an, la prima şedinţă a părinţilor grupei, 
convocată de educatoare, care prezidează şedinţa. 
                (2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei are loc în 
primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 
                (3) Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri 
(unul cu funcţie de casier). Educatoarea convoacă adunarea generală a părinţilor la: 
- începutul fiecărui semestru; 
- încheierea anului şcolar; 
- ori de câte ori este necesar. 
               (4) Comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor grupei în: 
- şedinţa părinţilor de la nivelul unităţii; 
- în Asociaţia de Părinţi ,,Garofiţa”; 
- în Consiliul de Administraţie; 
- în alte organisme ale unităţii. 
Art. 132 Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii: 
a) asigură frecvenţa copiilor; 
b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din grădiniţă; 
d) atrage persoane fizice său juridice care, prin contribuţii fînanciare sau materiale, susţin programe de 
modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din unitate; 
e) sprijină conducerea grădiniţei în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a 
unităţii de învăţământ. 
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Art. 133 Comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, o sumă prin care părinţii să 
contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a grădiniţei. 
Art. 134 Contribuţia nu este obligatorie. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol 
este obligatorie. 
Art. 135 Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea 
cadrelor didactice. 
Art. 136 Educatoarei ii este înterzis să opereze cu aceste fonduri.  
Art. 137 Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 
propunerii educatoarei sau a directorului, însuşite de către comitet. 
  

Asociaţia de Părin ţi ,,Garofiţa”: 
 

Art. 138 În prima luna a semestrului în Şedinţa generală de la începutul anului şcolar, convocată de 
director, se prezintă conducerii Asociaţiei de Părinţi ,,Garofiţa” priorităţile grădiniţei. 
Art. 139 Asociaţia de Părinţi ,,Garofiţa” va conlucra cu reprezentanţii grădiniţei.   
Art. 140 Preşedintele Asociaţiei de Părinţi ,,Garofiţa” este reprezentantul părinţilor în Consiliul de 
Administraţie al grădiniţei.  
Art. 141 Asociaţia de Părinţi ,,Garofiţa” se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut 
de organizare şi funcţionare.  
Art. 142 Asociaţia de Părinţi ,,Garofiţa” are următoarele atribuţii: propune unităţii discipline opţionale 
care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii (alte opţionale decât cele prevăzute în oferta 
grădiniţei dacă sunt în concordanţă cu proiectul de dezvoltare instituţinală  al grădiniţei şi cu cererile 
"pieţei" până în luna martie a fiecărui  an sau atunci când Procedura Operaţională a Inspectoratului Şcolar 
al Municipiului Bucureşti o cere); sprijină parteneriatele educaţionale dintre grădiniţă şi instituţiile cu rol 
educativ în plan local; susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; susţine 
conducerea unităţii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 
sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei material. 
Art. 143 Asociaţia de Părinţi ,,Garofiţa” poat atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 
contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi 
străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 
b) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  
c) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de Comitetul 
Reprezentativ al Părinţilor. 
Art . 144 Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
Art. 145 Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie 
iniţiativă sau în urma consultării Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ. 
 
 

TITLUL XII:  
ORGANE DE LUCRU  

 
Art. 146 (1) Organe de lucru sunt următoarele:  
- Consiliul Profesoral (activitate permanentă); 
- Consiliul de Administraţie (activitate permanentă); 
- Comisia de evaluare şi asigurare calităţii (activitate permanentă); 
- Comisia metodică (activitate permanentă); 
- Comisia pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare (activitate permanentă); 
- Comisia de inventariere şi patrimoniu (activitate temporară); 
- Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare (activitate temporară);  
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- Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar 
și promovarea interculturalității (activitate permanentă); 
- Comisia de securitate și sănătate în muncă şi pentru situații de urgență (activitate permanentă); 
- Comisia pentru recepţia alimentelor şi materialelor (activitate permanentă);  
- Comisia pentru programe și proiecte educative (activitate permanentă); 
- Comisia paritară (activitate temporară); 
- Comisia pentru curriculum (activitate permanentă); 
- Comisia responsabilă cu gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România 
(SIIIR) la nivelul unităţii (activitate permanentă);  
- Comisia pentru reînscrierea/înscrierea preşcolarilor (activitate permanentă); 
- Comisia pentru acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile (activitate 
temporară); 
- Comisia de achiziţii a valorilor materiale și selecție de oferte (activitate permanentă); 
- Comisia de angajare (activitate temporară); 
- Comisia de soluţionare a contestaţiilor (activitate temporară); 
- Comisia pentru monitorizarea frecvenţei copiilor (activitate permanentă); 
- Comisia de control managerial intern (activitate permanentă); 
- Comisia pentru perfecționare și formare continuaă (activitate permanentă). 
               (2) Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale 
supuse aprobării Consiliului de Administraţie.  
Art. 147 Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine dosarul de procese-verbaIe, structura comisiei, 
regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de 
activitate, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul  comisiei şi va fi păstrata la director.  
Art. 148 Procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate 
sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la 
cunoştinţă.  
  

Consiliul Profesoral: 
 

Art. 149 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi 
suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de 
învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme 
referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituîndu-se în 
abateri disciplinare.  
Art. 150 La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.  
Art. 151 Consiliul profesoral se întruneşte: la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru; când directorul 
consideră necesar; la solicitarea, a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei de Părinţi ,,Garofiţa”;  la 
solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie; în şedinţă extraordinară la cererea a minimum o 
treime din numărul membrilor săi.  
Art. 152 Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa 
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  
Art.153 Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are 
atribuţia de a redacta lizibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. Procesele-verbale se 
scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral”. Pe ultima foaie, directorul unităţii de 
învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. Registrul 
de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine 
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). 
Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează la directorul unităţii de învăţământ.  
Art. 154 Consiliul Profesoral are următoarele atribu ţii:   
1- analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind 
starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;  
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2- dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;  
3- alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de Administraţie;  
4- aprobă componenţa nominală a comisiilor/ metodice din unitatea de învăţământ;  
5- numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare; 
6- stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale 
în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;  
7- validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;  
8- avizează proiectul planului de şcolarizare;  
9- formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare care solicită acordarea 
gradaţiei de merit şi a altor distincţii; 
10- dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă;  
11- dezbate probleme legate de conţinutul său organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de 
învăţământ.  
 

Consiliul de Administraţie: 
 

Art. 155 Consiliul de Aadministraţie funcţionează conform prevederilor legilor în vigoare. Consiliul de 
administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.  
Art. 156 Atribu ţiile Consiliului de Administraţie sunt:  
1- administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea grădiniţa; 
2- aprobă planul de dezvoltare a şcolii;  
3- aprobă Regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral;  
4- elaborează fişele şi criteriile de evaluare pentru personalul nedidactic, în vederea acordării 
calificativelor anuale, primelor lunare şi sălariilor de merit;  
5- acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat; 
6- stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;  
7- avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, 
întocmit de director;  
8- hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor fînanciare extrabugetare, conform legislaţiei în 
vigoare;  
9- avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii.  
Art. 157 Membrii Consiliului de Administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza 
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.  
Art. 158 Componenţa Consiliul de Administraţie al unităţii conform Legii educaţiei Naţionale nr.1/2011: 
a) directorul unităţii de învăţământ; 
b) 2 reprezentanţi ai cadrelor didactice; 
c) 2 reprezentanţi ai părinţilor; 
d) 1 reprezentant al Consiliului Local; 
e) 1 reprezentant al Primăriei; 
f) 1 cadru didactic, secretar, fără drept de vot; 
g) liderul sindical, observator.  
Art. 159 Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului de 
Administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de 
Administraţie. La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă 
există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Procesele-verbale se scriu în 
„Registrul de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie”. Registrul de procese-verbale ale 
Consiliului de Administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-
verbale (rapoarte, programe, înformări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Secretarul 
Consiliului de Administraţie nu face parte din Consiliul de Administraţie şi nu are drept de vot. Fără drept 
de vot participa la fiecare şedinţă şi liderul sindical, cu statut de observator. 
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Art. 160 Consiliul de administraţie se întruneşte: lunar; ori de câte ori consideră necesar directorul; ori de 
câte ori consideră necesar o treime din membrii acestuia; la solicitarea a jumătate plus unu din membrii 
consiliului reprezentativ al părinţilor. 
 

Comisia pentru curriculum: 
 

Art. 161 Comisia pentru curriculum este compusă din educatoare, iar responsabila Comisiei este una 
dintre educatoare. Componenţa comisiei este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral.  
Art. 162 (1) Comisia pentru curriculum elaborează:  
a. oferta curriculară a unităţii;  
b. metodologia de aplicare a activităţilor; 
e. programe şi planuri anuale şi semestriale.  
              (2) Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral şi validate în Consiliul de 
Administraţie.  
 

Comisia Metodică: 
 

Art. 163 Atribuţiile comisiei metodice sunt următoarele:  
1- elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, 
cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;  
2- consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale;  
3- monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă; 
4- organizează activităţi de formare contînuă şi de cercetare –lecţii demonstrative, schimburi de 
experienţă etc;  
5- menţine permanent contactul cu Inspectoratul Şcolar, prin responsabilul de cerc, informându-se cu 
privire la noutăţile ce pot aparea;  
6- informează personalul didactic de modificările care apar şi distribuie fiecărui cadru materiale primite 
de la Inspectoratul Şcolar;  
7- elaborează materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, 
manuale alternative etc.);  
8- sprijină personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice;  
9- sprijină cadrele aflate la începutul activităţii didactice;  
10- sprijină personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii 
didactice. 
Art. 164 Responsabilul comisiei metodice are următoarele atribuţii: 
1- stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 
2- evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice; 
3- propune Consiliului de Administraţie calificativele anuale ale acestora;  
4- efectuează aşistenţe la lecţiile personalului didactic de predare cu precădere la stagiari şi la cadrele 
didactice nou venite în unitatea de învăţământ; 
5- răspunde în faţa directorului şi a înspectorului de specialitate de activitatea profeşională a membrilor 
acesteia; 
6- are obligaţia de a participa la toate acţiunile îniţiate de director şi de a efectua aşistenţe la orele de curs, 
în special la stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii; 
7- răspunde de modul în care evaluările iniţiale, continue şi finale ale programelor copiilor reflectă 
obiectivitate şi vigoare ştiinţifică;  
8- răspunde de dosarele cu fişele de evaluare ale fiecărei grupe. 
Art. 165 Şedinţele comisiei metodice se ţin săptămânal, în fiecare marţi a săptămânii, după o tematică 
aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 
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Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: 
 

Art. 166 În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, gr ădini ţa elaborează 
şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii. 
Art. 167 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri.  
Art. 168 Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal: 
cadre didactice; reprezentanţi ai părinţilor; reprezentanţi ai Consiliului Local. 
Art.  169 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribu ţii: 
a) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în grădiniţă pe baza căruia 
directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate. Raportul este 
pus la dispoziţia evaluatorului extern; 
b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
c) cooperează cu Agenţia Română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 
abilitate său înstituţii şimilare din ţară ori din străînătate, potrivit legii. 

 
Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare: 

 
Art. 170 Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul Profesoral.  
Art. 171 Comisia are următoarele atribuţii: centralizează: copiii participanţi, programul activităţilor; 
propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (festivaluri, spectacole, tabere); coordonează pregătirea 
şi desfăşurarea serbărilor şcolare, a concursurilor şcolare. 
  

Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență: 
 

Art. 172 Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.90/1996 privind normele generale 
de protecţie a muncii.  
Art. 173 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență are în componenţă: o 
educatoare pentru cadrele didactice şi administrator pentru personalul auxiliar şi nedidactic. 
Art. 174 Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un 
preşedinte desemnat de Consiliul de Administraţie.  
Art. 175 Atribuţiile acestei Comisii constau în: elaborarea normelor de proteţie a muncii pe diferite 
compartimente şi activităţi ţînând cont de riscurile şi accidentele ce pot înterveni; organizarea 
instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare şase luni);  efectuarea instructajelor de 
protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor); elaborarea de 
materiale înformative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţa şi în afara grădiniţei;  
asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu administraţia.  
Art. 176 Comisia se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie. 
Art. 177 Atribuţiile comisiei, în ceea ce privește Apărare Împotriva Incendiilor, sunt:  organizează 
activitatea de prevenire şi stîngere a încendiilor prin plan anual de muncă;  urmăreşte realizarea acţiunilor 
stabilite şi prezenţa periodic a normelor şi sarcinilor de prevenire şi stingere ce revin personalului precum 
şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsăre;  întocmeşte necesarul de mijloace şi 
materiale pentru Apărarea Împotriva Incendiilor şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare;  
difuzează în sălile de grupă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de încendiu şi normele 
de comportare în caz de încendiu;  elaborează materiale înformative şi de documentare care să fie utilizate 
de personalul unităţii în activitatea de prevenire a incendiilor. 
                                       

Comisia de Control Managerial Intern: 
 

Art.178 (1) Comisia se constituie prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie 
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.946/2005. 
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NOTĂ: Prezentul Regulament de Ordine Interioară este însoţit de tabelul nominal cu salariaţii unităţii, 
care au luat cunoştinţă de prevederile prezentului regulament şi de Codul Etic. 
 

 

 
 
 
 

CODUL ETIC  
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
 
Art. 1  (1) Prezentul Cod de Etică este elaborat în baza art.10 și a Art.16 din Ordinul Ministrului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5550/2011 privind Aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Național de etică din învățământul preuniversitar. 
           (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabile 
cu instruirea și educația, în conformitate cu prevederile ,,Statutului personalului didactic” din Legea 
Educației Naționale nr.1/2011 și care îndeplinesc funcția de personal didactic/cadru didactic și personal 
didactic auxiliar. 
          (3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcția de 
cadru didactic în Grădinița nr.185, Sector 5, București. 
Art. 2  Codul de Etică funcționează atât ca un contract moral între părinți/tutori legali, preșcolari, 
comunitatea locală și diferitele categorii de personal didactic responsabile cu instruirea și educația, cât și 
ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituțională și a 
grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat 
pe cooperare și competiție după reguli corecte. 
Art. 3  Respectarea prevederilor prezentului Cod de Etică reprezintă o garanție a creșterii calității și 
prestigiului actului educațional desfășurat în Grădinița nr.185, Sector 5, București, scop posibil de atins 
prin intermediul următoarelor obiective: 

• Autodisciplinarea persoanlor responsabile cu instruirea și educația, prin asumarea conținutului 
acestui cod; 

• Menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului 
din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabile cu instruirea și educația, în mod special a 
persoanelor care îndeplinesc funcția de cadre didactice; 

• Ameliorarea calitativă a relețiilor dintre actorii educaționali; 
• Reducerea practicilor inadecvate și/sau imorale ce pot apărea în mediul educațional din Grădinița 

nr.185, Sector 5, București; 
• Creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională; 
• Facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii plicabile în mediul preșcolar, 

inserabile și în spațiul social; 
• Sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației. 
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Art. 4  Orice persoană din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabilă cu instruirea și educația, 
are datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului 
Cod de Etică. 
 
 

CAPITOLUL II 
VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUIT Ă 

 
Art. 5  Personalul din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabil cu instruirea și educația, în 
mod particular cadrele didactice, trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu 
următoarele valori și principii: 

• Imparțialitate, independență și obiectivitate; 
• Responsabilitate morală, socială și profesională; 
• Integritate morală și profesională; 
• Confidențialitate; 
• Activitate în interesul public; 
• Respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului; 
• Respectarea autonomiei personale; 
• Onestitate și corectitudine intelectuală; 
• Respect și toleranță; 
• Autoexigență în exercitarea profesiei; 
• Interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 
• Implicarea în democratizarea societății, în creșterea calității activității didactice și a 

prestigiului unității, precum și a specialității în care lucrează; 
• Respingerea conduitelor didactice inadecvate. 

Art. 6  În vederea asigurării uni învățământ de calitate, în relațiile cu preșcolarii, persoanele 
responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, 
respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere: 
(1) Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a preșcolarilor prin: 

• Supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităților în grădiniță cât și în 
cadrul celor organizate de Grădinița nr.185, Sector 5, București în afara acesteia, în 
vederea asigurării depline a securității tuturor celor implicați în aceste acțiuni; 

• Interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra 
preșcolarilor; 

• Asigurarea protecției fiecărui preșcolar, prin denunțarea formelor de violență fizică 
exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de 
exploatare a preșcolarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

• Excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual; 
• Interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor cu preșcolarii, inclusiv a celor consensuale. 

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către preșcolari a standardelor de performanță prevăzute 
de documentele școlare. 

(3) Respectarea principiilor docimologice. 
(4) Interzicerea oricăror activități care generează corupție: 

• Fraudarea concursurilor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc. 
• Solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de 

către preșcolari a unor rezultate școlare incorecte; 
• Traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare; 
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• Colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru 
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de 
evaluare (concursuri școlare și altele). 

(5) Interzicerea implicării preșcolarilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios, 
organizate în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația preșcolarilor, în 
cadrul Grădiniței nr.185, Sector 5, București sau în afară. 

(6) Excluderea din relațiile cu preșcolarii a oricărei forme de discrimare, asigurarea egalității de șanse 
și promovarea principiilor educației inclusive. 

(7) Respectarea demnității și recunoașterii meritului personal al fiecărui preșcolar. 
Art. 7  În relația cu părinții/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod 
particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului 
parental; 

b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile; 
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/tutori legali; 
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii preşcolarilor prin furnizarea 

explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; 
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de 

prezentare parţială sau cu tentă subiectivă; 
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; 
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor 

impune, în relaţia cu părinții/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri material sau sume de 
bani pentru serviciile educaţionale oferite; 

h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a 
copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al 
copilului. 

Art. 8  Personalul din Grădinița nr.185, Sector 5, București responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod 
particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: 

a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 
corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, 
interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile 
convingerile politice şi religioase; 

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în 
relaţiile cu ceilalţi colegi; 

d) între persoanele din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabile cu instruirea şi educaţia, se 
interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în 
proces de evaluare, angajare sau promovare; 

e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi 
rezultatele profesionale; 

f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare 
de calitate în activitatea didactică; 

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea 
profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină 
etc.); 

h) întreaga activitate a persoanelor din Grădinița nr.185, Sector 5, București, responsabile cu 
instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii 
comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, 
asigurând astfel o informare corectă şi facilitatea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea 
accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 
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i) reacţia publică – prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. – atunci când o anumită situaţie 
creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia 
afectează imaginea Grădiniței nr.185, Sector 5, București, oricărei persoane, membră a 
comunităţii educaţionale. 

Art. 9  Personalul din Grădinița nr.185, Sector 5, București responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod 
particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt 
membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: 

a) Respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 
b) Promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 
c) Aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 
d) Evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; 
e) Selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în 

vigoare; 
f) Interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei 

deţinute; 
g) Respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 
h) Interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia 

persoanei hărţuitoare; 
i) Exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusive a evaluării, controlului, 

îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. 
Art. 10 În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului didactic le 
sunt interzise: 

a) Consumul de substanţe psihotrope sau alcool; 
b) Organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; 
c) Folosirea dotărilor şi a bazei material din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

financiare personale; 
d) Distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei material din spaţiile de învăţământ; 
e) Distribuirea materialelor pornografice; 
f) Utilizarea de material informative interzise prin lege; 
g) Organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea preşcolarilor sau a altor 

persoane aflate în incinta Grădiniței nr.185, Sector 5, București. 
Art. 11 În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea 
şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

a) Colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere 
asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

b) Colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate 
educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii 
educaţionale de calitate; 

c) Responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea 
drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protective a copilului impun acest lucru; 

d) Parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul 
furnizării unor servicii educaţionale de calitate; 

e) În realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, 
organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă 
la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a 
preşcolarilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora. 
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CAPITOLUL III 
RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI 

 
Art. 12 Orice persoană, participantă/implicate în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul 
educaţional, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victim 
sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor personae din Grădinița 
nr.185, Sector 5, București, responsabile de instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza Comisia 
Municipiului Bucureşti de etică. 
Art. 13 Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cae intenţionată a prevederilor sale. 

(1)  În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor Codului, fapt dovedit în urma anchetei şi 
audierilor Comisiei Municipiului Bucureşti de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la 
înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respective, va fi sprijinită pentru 
concilierea amiabilă cu partea reclamantă. 

(2)  În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor 
Comisiei  Municipiului Bucureşti de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în 
funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respective, 
precum şi în funcţie de punctul de vedere al Asociației de Părinți ,,Garofița”. 

a) Concilierea amiabilă cu partea recalamantă; 
b) Atenţionarea colegială în cadrul Comisiei Municipiului Bucureşti de etică şi 

informarea Consiliului de Administraţie al Grădiniței nr.185,   Sector 5, București, pentru luarea în 
considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului; 

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere 
comportamentală, prin concilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de 
Administraţie al Grădiniței nr.185, Sector 5, București. Conţinutul programului de remediere 
comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al 
Consiliului de Administraţie al Grădiniței nr.185, Sector 5, București, un reprezentant al părinţilor şi 
psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al Grădiniței nr.185, 
Sector 5, București; 

d) Comisia Municipiului Bucureşti de etică, în funcţie de gradul de încălcare a 
normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul Grădiniței nr.185,  
Sector 5, București, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevedrile 
,,Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

(3) Conform Art.11, e) din cadrul O.M.E.C.T.S. nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare  şi funcţionare a Consiliului Naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci 
apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a Municipiului Bucureşti notifică 
instituţiile statutului abilitate cu realizarea cercetării penale. 

(4) Consilierea Comisiei Municipiului Bucureşti de etică privind decizia de notificare şi notificarea 
propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de 
către serviciul juridic al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 14 Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici 
nu poate contravene acestora. 
Art. 15 (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din 
totalul membrilor Consiliului Profesoral al Grădiniței nr.185, Sector 5, București. 
              (2) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor. 
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Tabel nominal cu salariații  
GRĂDINIŢEI  NR.185 

SECTOR 5, BUCUREŞTI 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția, încadrarea Semnătura 

1. Popescu Laura Prof. înv. preşcolar, director  
2. Bălosu Alina Maria Prof. înv. preşcolar  
3. Bărbăcioru Aurelia Carmen Prof. înv. preşcolar  
4. Bercaru Vasilica Adriana Prof. înv. preşcolar  
5. Beznea Claudia Marinela Educatoare  
6. Cantea Vasilica Prof. înv. preşcolar  
7. Cernea Iulia Roxana Prof. înv. preşcolar  
8. Fătu Mihaela Prof. înv. preşcolar  
9. Găinescu Aurora Maria Prof. înv. preşcolar  
10. Găvan Mihaela Prof. înv. preşcolar  
11. Generalu Vica Florentina Prof. înv. preşcolar  
12. Onofrei Raluca Elena Educatoare  
13. Mihăieș Maria Alina Prof. înv. preşcolar  
14. Mihăilă Irina Paula Educatoare  
15. Mîrlogeanu Alina Lavinia Prof. înv. preşcolar  
16. Minea Raluca Ioana Prof. înv. preşcolar  
17. Pavelescu Clara Prof. înv. preşcolar  
18. Popescu Adriana Georgiana Prof. înv. preşcolar  
19. Popovici Carmen Florentina Prof. înv. preşcolar  
20. Sebe Gina Educatoare  
21. Stan Mariana Prof. înv. preşcolar  
22. Şerbănescu Mădălina Educatoare  
23. Toma Aurica Prof. înv. preşcolar  
24. Tudose Gina Laura Institutor  
25. Zamfir Mariana Prof. înv. preşcolar  
26. Crângureanu Florica Administrator financiar  
27. Stăncescu Virginia Administrator de patrimoniu  
28. Burcuş Ioana  Îngrijitor  
29. Chiron Elena Îngrijitor  
30. Cristea Alina  Îngrijitor  
31. Neculai Dumitra Îngrijitor  
32. Pena Daniela Îngrijitor  
33. Staicu Elena Îngrijitor  
34. Vasile Eliza Îngrijitor  
35. Voicu Elena Mariana Îngrijitor  
36. Călin Tudoriţa Spălătoreasă  
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37. Drăgan Mihaela Elena Bucătăreasă  
38. Păun Cecilia Bucătăreasă  
39. Tărcatu Gabriel Mecanic întreţinere  

 
 


