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CAPITOLUL I -DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Regulamentul intern stabileşte regulile de functionare a instituţiei. 
Art. 2. Pentru asigurarea respectării prevederilor cuprinse în legile actuale, toate persoanele salariate, în 

raport cu activităţile ce le revin potrivit contractului individual de muncă, au obligaţia de c\ respecta cu stricteţe 

regulile stabilite prin prezentul regulament.. •' 
Art. 3.-(1) Obligaţia de a respecta regulile stabilite prin regulamentul intern se aplică tuturor persoanelor 

salariate din instituţie, indiferent de durata contractului de muncă, titulari, detaşaţi,suplinitori,asociaţi etc. 
(2) Prezentul regulament intern se aplică şi persoanelor din afara instituţiei, care îşi 

desfăşoară activitatea în sediul instituţiei, pe bază de contract de închiriere. 
(3) Regulamentul intern se aplică şi persoanelor care însoţesc copiii ce frecventează cercurile palatului, pe 

toată perioada cât se află în incinta in stituţiei, cu excepţia orelor de curs, când se află sub supravegherea 

profesorilor. 

CAPITOLUL li -ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

Art.5.Palatele si cluburile copiilor sunt unitati de învăţământ de stat specializate în activităţi extraşcolare, în 
cadrul cărora se desfaşoară acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează si se diversifică 
cunostinţe, se formează, se dezvoltă si se exersează competente potrivit vocatiei si optiunii copiilor si se 

valorifica timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 
Art.6. La nivel judetean este subordonat inspectoratului scalar judetean 

Art.7. Palatul Copiilor are urmatoarele competente: 
a) asigura educatia nonformala a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor; 
b) atesta competentele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoria le 

dobandite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cad rul acestor unitati de invatamant; 
c) organizeaza activitati extrascolare la nivel local, judetean, regional, national si international; 



d) pot sprijini programe tip "Scoala dupa scoala" organiz,ate in unitati de invatamant, in calitate de furnizori de 
educatie nonformala; 

e) ofera consultanta, cons.iliere si asistenta in domeniul educatiei nonformale/activitati extrascolare; 
f) desfasoara activitati de mentorat in domeniul educatiei nonformale; 
g) organizeaza cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru in diverse domenii ale educatiei nonformale; 
h) elaboreaza suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de 

cercetare, programe scalare etc. in domeniul educatiei nonformale; 
i) colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale acreditate in furnizarea programelor de 

formare cu credite transferabile, in diverse domenii ale educatiei nonformale; 
j) modifica profilul si denumirea cercurilor, cu avizul inspectoratului scalar judetean/Ministerului Educatiei 

Nationale şi Cercetării Ştiinţtfice si cu respectarea altor prevederi legale in vigoare; 

Art.8. 
a) Activitatea din palatele si cluburile copiilor debuteaza odata cu inceperea anului şcolar. 

b) Structura anului scalar in palatele si cluburile copiilor este similara celei din unitatile de invatamant de 
tip formal(01 septembrie - 31 august)respectându-se structura anului şcolar (01 septembrie - 31 august). 

c) În perioada 12-30 septembrie se desfăşoară înscrierea copiilor la cercuri, se fac selecţii, unde este 
necesar; se pregătesc atelierele şi laboratoarele cu materialele şi dotarea necesară şi se întocmesc programele 

generale şi pe activităţi. 
Deschiderea oficială a anului şcolar este la 1 octombrie. 
d) ln perioada vacantelor scolare, in Palatul Copiilor se desfasoara activitati educative prevazute in 

calendarul Clubului de vacanţă. 
Art.9. Elevii si copiii au acces liber si gratuit la activitati!e organizate in palatul copiilor. Pentru unele activitati s~ 0 ; 

pot percepe taxe, in conditiile legii. I· 
Art.10. Varsta elevilor si copiilor care frecvente,,za activitatile organizate in palatele si cluburile copiilor esteC 
cuprinsa, de regula, intre 3 sl 19 ani, in functie de profilul cercului si de competentele care urmeaza sa fie 
formate. 
Art.11. ln cazul în care nurnarul copiilor inscrisi ta un cerc din palatul copiilor depaseste capacitatea de 
functionare in bune conditii a activitatii·d!h cadrul msp,,ctivului cerc, consiliul de administratie al palatului poate 
decide, la propunerea conducatorului· ,fo cerc; orga'riizarea unor t,!ste de aptitudini pentru departajarea celor 

inscrisi.-
1) ln cadrul cercurilor, activitatea este structurata pe grupe de incepatori .. de avansati si de performanta, in 
functie de nivelul pregatirif e!ev11or-sl de Compe,,ten-tele ·ce urmeaza a fl formate. 
2) Grupele de performanta se constituie: cu aprobanea consiiiuiui de ,idministratie pentru elevii care in cadrul 
activitatii organizate in cercurile din palatul copiilor ating' un .nivel· ridicat de competente, obtinand rezultate de 

exceptie la nivel national sau intemational. 
3) Grupele de performanta se pOt constituiririmai dt,pc! rniriirt1urn un an de activitate, pe baza unui portofoliu de 
rezultate care sa confirme solicitarea infiintarii unei astfel de ·grupe. , ,1 

4) Fiecare cerc poate sa aiba maximum o grupa de performanta. 1 

Art.12 
1) Activitatea fiecarui cerc se desfasoară · pe bJza unei planificări calendaristice, aprobate de catre directorul 

palatului copiilor. 
2) Portofoliul cadrului didactic coordonator· al cercului cantine: 

a) oferta educatională a cercului;., 
b) planificarea calendaristica; 
c) documente de proiectare·didactica; , 
ci) setul de competente formate prin,activitatea' dbsfasurata in cadrul terculul, specifice fiecarui nivel de grupa; 
e) modalitati de evaluare a activitatii didactice desfasurat,, i11 cadrul cercului; 
f) masuri de optimizare si dezlibltaie a ofertei educationale' 'a,uircului; 
g) proiectul de dotări si.achizit1i pe termen niediu si li!ng; 
h) portofoliul de ·studii al elevului, care cu1:>i"inde ·modulele do studiu parcurse si competentele specifice 

acestora, formate pe parcursul frecventarli activilatil cercului. Acr➔st portofoliu ce contine si documentele care 
certifica rezultatele obtihute de elev reprezinta parte â portofoliului elevului întocmit la unitatea de invatamant 

pe care o frecventeaza. 
3) Programele de studitJ' contil1arid ri,odulde ·de studiu vor'fi elabornte separat pentru grupele de init\er~/de 

avansati/de perforrnahta, axan'du-se pe competentele specifice care urmeaza a fi formate, de~vqlta,t~ sau 

diversificate. 
4) Programele de studiu elaborate de 'cadrele didactice coordonatori de cerc vor fi aprobate si avizate de consiliul 

de administratie al unitatii de invatarnant." 



5) Tipurile si nivelurile de competente specifice, formate si dezvoltate la fiecare cerc in parte, vor fi stabilite de 
cadrul didactic coordonator al cercului, in functie de varsta copiilor si durata pregatirii lor, pe baza proiectarii 

didactice pe o perioada de minimum 3 ani. 
Art.13 Palatul copiilor elibereaza, la cerere, certificate de competenta elevilor si copiilor care au frecventat 
activitatea unui cerc, cel putin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obtinute si conform nivelului compete0telor 

formate. 
Art.14. Evaluarea internă a calităţii, precum şi strategia de îmbunătăţire a calităţii în unitate este asigurată 
de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, înfiinţată în temeiul Legii nr.87/ 2006 pentru aprobarea 
O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei ( art.11, 12 ), a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.EdC. nr. 4925/2005, a strategiei 
descentralizării învăţământului preuniversitar. 

CAPITOLUL III -DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE CONDUCERII INSTITUŢIEI 

Art. 15 Conducerea Palatului Copiilor are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei; 
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; 
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului 

colectiv de muncă şi regulamentului intern. 
Art.16. 

(1) Conducerea Palatului Copiilor răspunde în faţa organelor de conducere ierarhic superioare ( Inspectoratului'. 
Şcolar Judeţean Ilfov ,MECS precum si celelalte organe stabilite prin lege ) de organizarea judicioasă a întregii 
activităţi, pentru integritatea patrimoniului şi buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, de respectarea 
disciplinei la locul de muncă al fiecărui salariat. 
(2) Conducerii instituţiei îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

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

muncă; 

b) să asigure permanent condi\iile 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 şi din contractele 

individuale de muncă; 
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să 

afecteze 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 şi să opereze '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 salariţilor; 
j) să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi; 
k) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la locul de muncă. 

(3) Pe lângă obligaţiile principale en(1merate la alin. (.Z), conducerii unităţii în mai revin şi alte obligaţii: 
1. respectarea cu stricteţe a principiului aprecierii activităţii salariaţilor după calitatea şi cantitatea muncii 

desfăşurate de aceştia pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite de conducerea Inspectoratului Şcolar 
Judeţean şi Consiliului de Administraţie al Palatului Copiilor; 

2. mobilizarea salariaţilor ·pentru folosirea cu·eficienţă a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor, uneltelor, 
materialelor, documentaţiei şi echipamentului• ·de protecţie şi de lucru, precum şi asigurarea stării lor 
corespunzătoare în vederea•utilizării depline a capacităţilor şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru; 

3. luarea de măsuri adecvate pentru respectarea instrucţiunilor pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor, 
maşinilor, utilajelor, aparaturii folosite în instituţie, instrucţiunilor tehnice de lucru, normelor de manipulare, 
depozitare şi folosire a materialelor, instrucţiunilor proprii de protecţia muncii, precum şi celorlalte norme 

specifice activităţii din instituţie; 
4. urmărirea respectării Normelor de protecţia muncii şi a celor igienico- sanitare, asigurând instruirea per.sqn.alului 

în acest domeniu; 
5. organizarea de acţiuni pentru cunoaşterea legislaţi el în rândul salariaţilor, însuşirea de către aceştia a tuturor 

îndatoririlor ce le revin în calitate de' membri·ai colectivului de salariaţi, în vederea îmbunătăţirii activităţii în 

toate compartimentele; 



6. eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor cu indicarea locului de muncă al fiecăruia; 
7. şefii de catedră/comisii de curuculurn/metodice vor aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine toate sarcinile 

ce le revin din deciziile Consiliului de Administraţie şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean în vederea aducerii la 
îndeplinire a acestora; 

8. analizarea activităţii profesionale a salarial;ilor pc,ntru întocmirea corectă a aprecierilor sau a 9 ~1icării 
sancţiunilor, în cazul neîndeplinirii sarcinilor, în conformitate cu prevederile Legii Statutului Personalului ~id~ctic 
şi cele ale Codului muncii; 

9. stabilirea programului de funcţionare al instituţiei şi urmărirea respectării lui de către toţi salariaţii; 
10. stabilirea măsurilor si responsabilităţilor personalului nedidactic, pentru asigurarea integrităţii patrimoniului; 
11. întărirea disciplinei, controlului permanent al activităţii salariaţilor din imitate, îndrumarea şi stabilirea activităţii 

de prevenire a deficienţelor şi de sancţionare a celor care au comis abateri disciplinare şi care nu-şi îndeplinesc 
la parametrii stabiliţi obligaţiile contractului, conform fişei postului; 

12. stabilirea măsurilor de folosire raţională a energiei şi combustibilului. 
Art.17. -

(1) Anterior încheierii sa11 inoditicării contractului individual' de muncă, directorul are obligaţia de a informa 
persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care le va înscrie în 
contract sau pe care le va niodifica. 
(2) Persoanelor nou încadrate în muncă li 'se,v6r âduce la cunoştinţă, o dată cu 'fncheierea şi semnarea 
contractului individual de muncă, următoa,·ele: 

a) prevederile regulamentului intern; 
b) prevederile generale prlvind tehnica securităţii şi igiena muncii; 
c) regulile privind paza contra incendiilor;· .. " 
d) atribuţiile cadrelor didactice conform prevederilbrlegilStatUtului Personalului Didactic. 

CAPITOLUL IV -DREPTURILE ŞI OBLIGAJIILE SAlARiAJiLOR 

L Drepturile salariaţilor 

Art.18. -- (1)Salaria\ii au, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare; · · · · · · ·' 

b) dreptul la repaus. zilnic şi săptămânal;· 
c) dreptul la concediu de odih11ă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate î~ muncă; 
g): dreptul la acces la formarea profesională; i1! 

h) · dreptul .la informare şi cons.uitare; 
i) dreptul de a fua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de· i , 

muncă; 

j) 

k) 
I) 
m) 

dreptul la protecţie în caz'de concediere; 

dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

dreptul de a participa la acţiuni .colective; 

dreptul de a constitui sau.de a ader~ I.a un sindicat. 

(2) Personalul didactic .beneficiază; 'pe lângă drepturile 

reglementate de Legea nr. 128/1997. 

li. Obligaţiile generale ale salariaţilor 

Art.19. 

prevăzute la alin. (1), de drepturile 

-(1) Fiecare salariat, indiferent de funcţia pe care o ocupa, are, 'in principal, următoarele îndatoriri: 
a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce 'ii ievin conform fişei postului; 
b) ' obligatia de a respecta disciplina muncii;· 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colecţiv de muncă. şi în 

contractul individual de mun.că; 
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. 
(2) Salariaţilor le mai revin şi următoarele îndatoriri, altele decât cele prevăzute la alin. (1): 

1. respectarea programului de lucru (orarului), a dispoziţiilor şi instrucţiunilor primite; 
2. folosirea integrală şi cu maximum de eficienţa a timpului de lucru, exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor; 
3. realizarea integrală, în bune condiţiuni şi la timp a sarcinilor care îi revin potrivit contractului individual de 

muncă şi fişei postului; .:' r .. ' 
4. ridicarea necontenită a pregătirii profesionale, prin participarea la formele de perfecţionare; i • ·• 

5. efectuarea, la cererea conducerii instituţiei, a oricărei activităţi potrivit pregătirii sale şi specificului instituţiei (în 
situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a instituţiei, la solicitarea conducerii 
unităţii, fiecare persoană salariată are îndatorirea de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă 
la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile instituţiei); 

6. executarea lucrărilor încredinţate cu respectarea calităţii cerute, aplicând prevederile controlului şi 

autocontrolului în executarea operaţiunilor tehnologice; 
7. realizarea de economii de materii prime, materiale, combustibil şi energie electrică; 
8. înştiinţarea şefului ierarhic superior, de 1'ndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi 

sau lipsuri la locul de muncă; 
9. supravegherea permanentă, în timpul programului de lucru a maşinilor şi instalaţiilor în funcţiune; 
10. cunoaşterea şi folosirea corectă a maşinilor, a utilajelor şi aparatelor pe care lucrează şi asigurarea bunei 

întreţineri a acestora, potrivit instrucţiunilor; 
11. respectarea regulilor de păstrare, manipulare şi gestionare a materialelor din magazie; 
12. respectarea normelor de conduită civilizată stabilite în relaţiile cu ceilalţi salariaţi din instituţie (să dea dovada de 

cinste şi corectitudine, să contribuie la întărirea spiritului de disciplină); ·; 
13. reprezentarea instituţiei în mod corespunzător sub toate aspectele, cu prilejul deplasării în interes de serviciu; ? ,. 
14. păstrarea unei ţinute şi a unei comportări demne, atente, conştiincioase în relaţiile cu toţi salariaţii, copiii şi· 

părinţii acestora; 
15. cunoaşterea tuturor prevederilor legale şi regulamentare referitoare la munca pe care o îndeplinesc şi a tuturor 

dispoziţiilor cu caracter normativ elaborate de instituţie; 
16. respectarea-ordinii} curăţenie! şt disciplinei la locul de muncă; 
17. poartă răsp~pderea pentru gestionar1ia şi folosire;: bunurilor materiale 'incredi:Tţate; 
18. personalul i:fe serviciu şi cadrele didattke au- obligaţia de,, supraveghea comportarea vizitatorilor şi de a verifica 

sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăscJte sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot 
produce evenimente deosebite. 

(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin: (l) şi (2) Sta sanqionea1ă potrivit legii. 

III. Obligaţii specidfice personalului dldm:tir..: 

: , Art.20. Personalului didactic, pe lângă obligaţiile cu caracter general prevăzute la art. 8, precum şi cel,~ 
: 'reglementate de Legea nr. 1.28/1997, îi revin şi unniitoareie obligaţii specifice: . " .· . 

1. ·,. 'ridicarea n:econte:nită a nivf;lului de pr'f:găt.ire _prOfesiohală, '!'nsuşirea i"e~lizărilof noi în .domeniul· de speCialitat€)" 
al pedagogiei şi psihologiei; 

2. în întreaga activitate să fie model d.e ţinută şi comportă re în instituţie; 
3. asigurarea unui înalt nivel de pregătire prirfe'sll:inaiă, culturală a co~iilor; în strânsă legătură cu progresele 

ştiinţei; 

4. educarea copiilor în spiritul răspunderii fată de învăţătură, al rnspectului faţa de legile ţării şi Yndatoririle 
cetăţeneşti, al principiilor democraţiei;· : · •. · · · · · · 

5. imprimarea în conştiinţa şi conduita copiilor a spiritului de ordine şi disciplină, de răspundere socială şi civică; 
6. prezintă la începutul anului şcolar,· s;iu aHmd c~ncl ·este necesar, actul medical care certifică aptitudinile 

psihologice şi de sănătate cerute personalului didactic; 
7. participarea la activităţile- social„obştt,şti; culturnl-•eifocative, şi :de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice, la 

întreaga muncă ce se desfăşoară pentru •ridicarea nivelului de cunoştinţe şi cultură al copiilor; 
8. participarea-la toate activităţile·didactirn şi realitclrea integrală a sarci'nilof prr;văzute in programul de activitate; 
9. poartă răspunderea pentru folosirea şi gestionarea bunurilor materiale încredinţate; 

10. participarea periodică la prngrarlle de ·fonnarr: continrj,~, -astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval 
consecLitiv de 5 ani;·co:nsid'erât de !·a data-profnoy1frii e~{an·l•rihului de tfofii1iţivare in invatamant miriimu'rrli~Jo Qe 
credite profesionale transferabile .. 

CAPITOLUL V „REGULI CONCRETE PRIVl~ID DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 
Art. 21. -- (1) Se interzice personalului sal,iria't:, 



a) ieşirea din incinta i~stituţiei în timpul programului de lucru, fără ca acest lucru să fie adus la cunoştinţa şefilor 
ierarhic superiori 51 fără ca· aceasta să nu fle în i:r1t~m:1sul'institutie•i;. 

b) părăsirea loculwi .de muncă, chiar fănă ieşirea din instituţii!, dacă acest lucru nu este strict legat de îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu sau a sarcinilor atribuite de conducerea unităţii, pentru bunul mers al activităţii acesteia; 

c) executarea unor lucrări străine de Interesele lm,tltuţiei; .• (' \':• .' 
d) scoaterea din incinta instituţiei. a uneltelor, .sculelor sau a oricăror altor bunuri din patrimoniul unităţi iii fără 

aprobare; 
e) fumatul în birouri, cabinete, laboratoare, cercuri; atolirere, holur( magazii. Fumatul va fi permis numai îr\''locurile 

special amenajate in acest sens; .. & 

f) introducerea şi con~umul de băuturi alcoolice 'r'n instituţie ori facilitarea săvârşirii acestor fapte; 
g) accesul persoanelor străine în cadrul instituţiei fără obţinerea aprobării conducerii unităţii; 
h) accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a 

celor care au intenţia Vădită de ă deranja ·ordirw,a ,i ·I1rriştea publică; se interz.ice intrarea persoanelor însoţite de 
câini, cu arme sau .obiecte confonderrte,-tu substanţe toxice, explozive0 pirotehnice, iritante-lacrimogene sau 
uşor inflamabile, cu publicaţii ~vând· caracter obsec~h. sau: instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi 

alcoolice; se interzir.e, totodată, ,:omertlalizar-ea'acestor produse îrr incinta şi în· imediata apropiere a instituţiei; 
i) comiterea de fapte care ar putea primejdu\ slgurar,ţa· instituţiei, a propriei persoane sau a altora; 

(2) Nerespectarea dlspi:iZiţiilor prevăzute la' altn:'.(1) se sancţionează 'potrivit legii. 

CAPITOLUL VI •'ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 1'NINSTITLfŢIE 

Art.22. •-· (1) DLirata normală a timpului de lucnr este de 8 /ore pe zi şi 40 de ore pe ; .' 
săptămână, pentrt1 personalul nedidild:ic şi'dfd:actic auxilla'r. Cadrele didactice, maiştrii, conforrrf_> 
normelor didactice stabilite, Jş( vor âdapV.r prngrarriuf: pentru pregătirea procesului didactic}' 
precum şi pentru pârtkiparea Îri cele ,~ai. bune ~onditii la finalizarea activităţilor (întreceri 
sportive, concursuri, specta~ol~, d'emonstraţjj, exp~zlţii etc.), . . 

(2) or,,rul desfăşurărU activit,ăţilor did2ctice se stabi\eşte pe an şcolar, în cinci zile ale săptămânii, cu 
precădere în timpul liber .al copJi!or, îrr CQt)formit~te crl norme; didactică. Mod,ifi.cările în orarul săptămânal se pot 
face numai cu a,ţ,robarea condw;erii .instituţief.Prop,rnrrrul de lucr~ v,I fi poiibil intre orele 8-19 de luni pana vineri 
si 8-14 sâmbata şi duminica, · · · · · · 

(3) Locul de. d~sfăşurare .al acti~ităţilor: sau ai a,;ţiurril.or; at.unci când nu se fac la sediul instituţiei, va fi 
comunicat la început de trimestrw ş! consemnat în documentele de planificare ale cercului. 

(4) Repartizarna timpului demuncă în cadrul săptă!,11ânii este, .de. regulă, 5 zile de activitate, cu două zile 
de repaus. . .•. . . , . . , . . ., . 

(5) Repartizat.ia inegaJă a timpului de rlJ.uncă se Poale face cu respectarea duratei normale a timpului de 
muncă pentru fiecare categorie de angajaţi .. · · · · 

: (6) Programul de muncă poate fi stabilit şi individualizat, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzij; , 
, ceea ce.presupune un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. :r · · · · ': / 

,,, Art..23, Zilele de repaus săptămânal sunt, de regulă, sâmhătă şi duminică·, sau se vor asigura zile libere îh ,, 
alte zile ale săptămânii sau vor fi cumulate pe 6 pciri.oadă rllai mare,· 

Art.24. Toţi salariaţii, făra exceptie sunt obligaţi să semneze ZIinic condica de prezenţă. 
Art.25.·-(l)Munca prestată în afara duratei normale a timpului de lucru săptămânal, pentru îndeplinirea 

unor sarcini specifice instituţiei, este Considerată: mti11că suplimentară şi poate fi efectuată la solicitarea 
directorului, numai cu acordul salariatuluî, cu excepţia caz.ului de·. forţă majoră sau pentru lucrări urgente 
destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident 

(2) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite. 'r'n următoarele 30 de zile după 
efectuarea acestora, 

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 40 de ore pe săptămână. 
(4) Salariaţii a1i dreptul· la pauză .de masă şi ,alte, pauze, în Tazul în care durata zilnică a timpului de 

muncă este mai mare de 6 ore pe zi. 
Art.26. Salariaţii. care au' interes,,. personale urgente şi' bi'ne justificate, pot fi învoiţi de către director, 

Evidenţa se va ţine de·către servidtJI secretariat iar,,i,rele şi zilele solicitate vor fi scăzute corespunzător din 
salariu sau din zilele de concediu de odihnă: · 

· Art.27. Salariaţii pot solicita concedii fără ·.plată pentru studii, a căror durată va fi determinată )n 
conformitate w legislaţia în vigoare, 

Art.28. Programarea concediilor de odihnă se.face cle·către conducerea instituţiei, în funcţie.de int~r'esele 
instituţiei şi de nevoile salariaţilor, 

,-



Art.29. Evidenţa concediilor fără plată, a concediilor pentru studii, a concediilor de odihnă, a învoirilor şi 
a concediilor medicale va fi ţinută conform metodologiei existente de către serviciul secretariat. 

Art.30. Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia de a urmări pi,rmanent modul în care personalul 
din subordine respectă programul de muncă şi felul în care îşi realizează sarcinile de serviciu şi de a comunica 
directorului instituţiei eventualele abateri disciplinare ale salariaţilor, constatate în conformitate cu prt!\iederile 
legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament, 'fn vederea stabilirii măsurilor disciplinare aplicabile. ··,, 

CAPITOLUL VII -REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII 

Art.31.-(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. 

(2) Orice salariat beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 
Art.32.- (1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, ·etnie, religie, opţiune politică, 
origine socilă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 

(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
diferenţa de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenenţei sale la un anumit sex sau 
datorită gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării concediului paternal, care au ca scop sau ca efect 
restrângerea sau neacordarea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de 
legislaţia muncii. 

(3) Discriminarea indirectă constă în. aplicarea de prevederi, criterii sau, practici, în aparenţă neutre şi 
întemeiate pe alte criterii decât cele prevăzute la alin; (2), dar care, prin consecinţele pe care le generează,: 'I, 
produc efectele unei discriminări directe. ,j,. 

Art.33.-(1) Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane M · 
către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Hărţuirea sexuală cohstă în orice formă de comportament în legătură cu sexul, despre care cel care se 
face vinovat. ştie că afectează demnitatea• persoanelor .. dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă 
motivaţia pehtn..1 o decizie care afectează„acek~·persoane. 

Art.34! Constituie discriminare şi este ir.te1·;,Jsiî niodifitarea urii laterală de către angajator a relaţiilor sau a 
condiţiilor de'ihuncă, inclusiv concecliN,"a· persoanei ,mgajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul 
unităţii sau câre a depus o plângere la instanţele judc,căloreşti competente. 

A.rt.35. Î1'1călcarea demnităţii personale a unor salariaţi de către alţi salariaţi, prin comiterea de acţiuni de 
discriminare se sancţionează disciplinar; potrivit iegiL · 

CAPITOLUL VIII -REGULUI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
Art.37. Orice salariat care rirestează o muncă beneficiază de. condiţii de muncă adecvate activităţii 

desfăşurate, de protecţie socială,' de securitate şi sănătate în muncă. ·; . , . ,, ,I 
,, Art.38. -- (1) Conducerea unităţii va asigura, pe· cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea!··. 
,, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu prNire la normele dJ protecţie a muncii, precum 'şf 
' echipamente de protecţie, materiale igienico'sa;nitare.. . · :·i, 

(2) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit 
şi testat efectiv cu privire la riscuri le ce le presupune .noui sau ·ioc de muncă şi la normele de protecţie a muncii, 
pe care este obligat să le cunoască .şi să"le respecte: 

(3) Instruirea se realizează obligatoriu şi in.cazul slariaţllor care îşi .reiau activitatea după o întrerupere mai 
mare de 6 luni. 

(4) În toate cazurile instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a lucrului. Instruirea este 
obligatorie şi în situaţia 'în tare intervin• rhodificări ale legislaţiei în domeniu .. 

Art.39. Conducerea va asigura condiţiile de rnedi[1 · la focul de. muncă (iluminat, microclimat, o 
temperatură de minimum· 21 de·grade ,fa,lsius· în ·sp·aţille unde se desfăşoară activităţi didactice, aerisire, 
igienizare periodică, repara'ţii); d6ti1rN1 sălilor de CLll's cu·r11ijioace'moderne de predare; asigurarea tuturor 
materialelor necesare persm1alului didactic, ln vi,,derea ·desfăşurăNi în hune condiţii a procesului instructiv
educativ. 

Art.40·.--- (1) Conducer~a are ·obligaţir.r.de. a ·asfgdra·igier\a, securitatea'·"şî S"ănătatea. salariaţilor î,r
1
tpat~ 

aspe'cte!e referitoare-.1.a·muncă.·· , ►: 1:: \1 ., 

(2) Angajatorul va lua toate inăsuril,j necesare p(,ntlu protejarea seCLirităţii şi săr1ătăţii salar.laţilcir, 
inclusiv pentru activităţile de preveniri: a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum 

,, " ' ' .'' '' . ',. . 
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a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

i) 

a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

f) 
g) 

h) 

i) 

j) 

şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei şi mijloacelor necesare acesteia, potrivit 
dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul protecţiei muncii. 
(3) ln îndeplinirea obligaţiilor sale conducătorul organizează compartimentul de protecţie a 
muncii şi comitetul de securitate şi sănătate în muncă, conform normelor generale de prote~ţie a 
muncii. , 

,.:1 

Art.41. Conducătorul trebuie să ia următoarele măsuri de asigurare a securităţii, igienei şi 

sănătăţii în muncă: ' 

acordarea de echipamente de protecţie şi de lucru; 
acordarea de materiale igienico - sanitare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi 

profesori; 
alegerea echipamentului tehnic şi a metodelor de lucru; 
organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, atât în ateliere cât şi în săli sau cercuri; 
prevederea de instrucţiuni specifice, corespunzătoare pentru salariaţi; 
protejarea grupurilor expuse la riscuri de acdden,tare şi îmbolnăviri profesionale; 
asigurarea efectuării dezinsecţiei şi deratizării pentru prevenirea apariţiei unor boli; 
asigurarea de materiale,necesare formării şi ,educării salariaţilor în materie de protecţie a muncii: 
afişe, filme, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de securitate etc.; 
asigurarea măsurilor pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor conform 
reglementărilor în vigoare, inclusiv cele referitoare la acordarea primului ajutor, prevenirea şi. 

' stingerea incendiilor; · 
Art.41. Obligaţiile şi drepturile salariaţilor privind igiena, securitatea şi sănătatea în muncă: 

să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională 
persoana proprie sau alţi salariaţi, în conformitate cu instruirea şi pregătirea; 
să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi instruirea în domeniul protecţiei muncii; 
să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie; 
să aducă la ~unoştinţa directorului .orice defec'ţiune tehnică care constituie un pericol sau îmbolnăvire 

profesională; 

să aducă la cunoştinţa directorului, în cel mai scurt timp, accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau 
de către alţi salariaţi; , 
să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze şeful direct; 
să refuze întemeiat executarea unei sarcini' de· munca dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau 
îmbolnăvire persoana sa sau a altor salariaţi; 
să utilizeze echipametul individual de protecţie şi de lucru din dotare corespunzător scopului pentru care a fost 
acordat; . 

, să utilizeze materialele igienico-sanitare în scopul în care au fost atribuite, pentru prevenirea imbolnăvirilof'' 
'· piofesionale; · · · , · · '' i 
să coop;reze cu conducerea şi/sau cu salariaţii cu atribuţii specifice în dome.niul securităţii, igien~i şi sănătăţi/-' 
în muncă atât timp cât este necesar, pentru a da posibilitatea conducătorului să se asigure că toate condiţiile de 
muncăsunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri de securitate în muncă. 
Art.42. Măsuri privind igiena, protecţia sănătaţii şi securitatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, 
lăuze sau care alăptează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2003 şi ale celorlalte acte 
normative în vigoare: 

1) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)- e) din OUG nr. 96/2003 nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte; 
2) în cazul în care sănătatea salariatelor mentionale la alin. 1) este afectată de munca de noapte, angajatorul este 

obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o.transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului 
de bază brut lunar; 

3) solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia 
este afectată de munca de noapte; 

4) în cazul în care , din motive justificate în mod obiectiv, transferai nu este posibil, salariata va beneficia de 
concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform art. 10 şi 11 din OUG nr. 96/2003. 



CAPITOLUL IX -PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR ŞI RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE 
SALARIAŢILOR 

Art.43. - (1) Cererile, sesizările sau reclamaţiile formulate de salariaţi, prin care se solicită un.,drept în 
legătură cu încheierea, executarea, modificarea .. suspendarea şi încetarea contractului individual de muQCă, sau 
se reclamă o situaţie ori un fapt, se înregistrează la secretariatul unităţii, urmând a fi inmanate spre competenta 
soluţionare de către conducerea unităţii. 

(2) Termenul de soluţionare a unei cereri, sesizări sau reclamaţii este de 30 de zile de la data 
înregistrării acesteia la secretariatul unităţii. 

(3) Semnarea răspunsului se face de către conducătorul instituţiei ori de către persoana împuternicită 
de acesta. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiLil legal al soluţiei adoptate. 

(4) în cazul în care, cel care a formulat cererea, sesizarea sau reclamaţia nu se consideră mulţumit de 
răspunsul primit, sau dacă cererea, sesizarea ori reclamaţia nu a fost soluţionată la nivelul unităţii, se poate 
adresa instanţelor de judecată competente să soluţioneze conflictele de muncă. 

Art.44.-(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: 
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului 

referitoare la încheierea, execiJtarea, mr)dificarea;suspei\darea sau încetarea contractului individual de muncă; 
b) în termen de 30 de zile c·alendaristice de la data în care s'a comunicat decizia de sancţionare disciplinară; 
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la ac'ţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de 

muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul 
răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator; ,, 

d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul.în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individuaL 
de muncă ori a unor clauze ale acestuia; ·· 

e) nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei de discriminare după sex; 
f) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la'acţ.iune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă 

ori a unor clauze ale acestuia. 
(2) În toate situaţiile, altele decât cele pr,eviîzute la alin. (1),termenui este de 3 ani de la data naşterii dreptului. 

Art.45. Salariaţii au dreptul să solicite, în•solutionarea cererilor lor, sprijinul organizaţiei sindicale. 

C.APITOI.UL X -RECOMf'~NSE 

Art46. 
(l)F.videnţierea în Consiliul Proiesmal; · 

(2) Acordare~ $radaţiei de merit, confom1 metodologiei el.abol"ote de M.Ed.C,S.; 
(3) Acordarea de diplome; ·. 

(4) Recomandarea. scris~ sau. verbală pentru pm.iţii .:fn diferite. comisii la nivel judeţean, 
naţional, pentru participar,ia la confer'iMe şi întâlniri intiernaţionale. 

municipal, 

CAPITOLUL XI -SANCTIUNI DISCIPUN . .IIR.E :., 

"\I" 
f{ . 

Art.46. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care. constă într„o acţiune sau inacţiune 
săvârşită cu vinovăţie d12 ,către salariat, prin c<1re :,cesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici. 

Art.47, (l)Personalul didactic, personalul,dldactic auxiliar, precum si cel de conducere, răspund disciplinar 
pentru_ încălcare:a cu :vinovaţie·:a inc,fotorirîlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă/ precum si 
pentru i~călcarea normelor ,de corn portam 'care: tiau,neaz!\ intere'sului invaţămantului si .prestigiului. unităţii, 
conform legii. · . , , , " : · 

(2)Participarea.la sedintele consiliului profesoral este obligatori12 pentru toate cadrele didactice. Absenţa 
nemotivată de la aceste şedirrţe''Se con·sideri'hibatere disciplinară. 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut ia alin. (1), in raport cu gravitatea 
abaterllor1 ·sunt: '· ·· 1 

a) observaţie scrisă; : ,, 
b) avertisment; . . , .. , . .. . . . . 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, .cand est,, cazul, cu indemnizaţia tfo conduce, c,ţ pană la 15%, pe o 
perioada de 1--6 luni; ' 



d) suspendarea, pe o perio9dă de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei 
functii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere; 
e) destituirea din funcţia de conducere; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, 

(3) Orice persoana poate sesiza unitatea. de invatamant cu privire la savarsirea unei fapte c~; poate 
constitui abatere disciplinara, Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii. . ', :/ 

· Art.48, Conducerea instituţiei va stabili sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea ab~terii 
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
b) gradul de vinovăţie a salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta, 

Art.49. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art, 48, nu 
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 
împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin, (2) fără un motiv 
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe 
care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului , . · 
al cărui membru este, ' 

Art.SO. Conducerea poate dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă.,', 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 
mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară,: 
b) precizarea prevederilor din statutul de personal., regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

care au fost încălcate de salariat; 
c) motivele p.entmcare au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile 

sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art,49 alin, (3), nu a fost efectuată cercetarea; 
d) temeiul de drept în baza căruia sanqiunea disciplinară se aplică; 
e) termenul în care sancţiunea poate fi. contestată; 
f) instanţa competent!\ la care sancţiunea poate fi contestată, 

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 
produce efecte de la data comunicării, . : , , 

1 
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătur~ de primire, ori, în caz de refuz al primiriif 

prin scrisqare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
(5) Decizia de sancţionare paote fi r;tmtestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicării: 
-Art.51. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelm şi principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse instituţiei dinvina şi în legătură cu munca lor, 
Art.52. Răspunderea penală sau patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta 

săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de muncă, 
Art, 53. Sancţiunile prevăzute la artA7 şi art. 48 se aplică salariaţilor de către directorul unităţii, 
Art, 54, Abaterile disciplinare săviirşite de o persoană în perioada detaşarii la altă instituţie, se 

sancţionează de către conducerea instituţiei la care aceasta este detaşată. 
Art. 55. Pentru persoanele detaşate 'i'n această instituţie, care nu respectă dispoziţiile cuprinse în 

prezentul regulament intern, Palatul Copiilor poate dispune încetarea .detaşarii persoanei respective, încetare 
care va fi comunicată în scris instituţiei-de unde este detaşat cel în cauză, 

CAPITOLUL XII -RECOMPENSE 

Art,56. Persoanele care '/şi ·îndeplinesc în ;;ele. mai' brme condiţii sarcinile ce le revin, pot primi sa~'; după 
caz, pot fi pr·opuse, să li se acorde potrivit-legii urrnăto,arele.: recompense: i'. · · i/,I ., r=-

a) acordarea de premii şi de alte recompense materiale; 
b) pentru activitatea deosebită şi efortul depus 'in vederea obţinerii unor rezultate foarte bune, personalul 

didactic poate obţine gradaţia de merit, conform prevederilor legale speciale, 



CAPITOLUL XIII 

ELEVII •1. OBLIGAŢIILE ELE\111.0R 

Art.57. (1) Elevii au obligaţia să-şi Tnsuşească între,gul conţinut care se referă la statutul de·•ele~ ,din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de Tnvăţământ preuniversitar. Invocarea necunoa~terii 
prevederii cir acestui regulament în cazul încălcării din culpă sau intenţionat nu duce la absolvirea de răspuridere 
a celor vinovaţi. Întregul colectiv didactic şi celelalte categorii de angajaţi ai palatului se obligă să asigure 
respectarea tuturor drepturilor elevilor stipulate în regulament. Acelaşi principiu stă la baza prezentului 
regulament int~rn care stabileşte concret obligaţiile elevilor în palat şi în spaţiile aferente, atât în timpul 
activităţilor şcolare cât şi extraşcolare; 

(2) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în palat, cât şi în afară, trebuie să cunoască şi să 
respecte legile statului, regulamentul intern, rngulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de 
tehnica sectJrităţii muncii, de prevenire şi stingere a incE!ndlîlor, cele de protecţie civilii şi protecţia mediului; 

(3) În cadrul palatului, se interzice adtKerea unor pernt1ane străine, care pot tulbura activitatea; 
(4) El.evii au obligaţia de a comunica imediat cadrelor didactice sau conducerii palatului ameninţările de 

orice natură la a-dresa elevilor sau personahJlui pelatului; 

· 2.RECOMl'ENSE ACOR[)Aîl: ELEVILOR 

Art.SB. Elevii care obţin rezulta.te·bun(i 'i'n ac!il/itat0a şcolară şi se disting ptin coniµortare exemplară pot prirni.'jc: 
următoarele recornriense:. ~· 1 .. ...-f,.i 

~-• ,I ' 

- evidenţiere în faţa clasei; 
.. evidenţiere în faîa,colegilor de la alte cercuri sau 1'1-1 fa-ţa Consiliului profesoral; 
- comunicare v~rbală s.au scrisă adresată,pădnţilor;• 
- premii sau dir,11.ome. 

3,SANCTIUNI APllCI\TE El[\llll:JR 

Arţ.!i!l. Elevii care săvârşesc fapte➔ prin care fle T11calcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 
mgularnentul i1:1!51rinr, vor fi. m,a11cţiona\i-î11 funcţiE;,,;!;, .orewitat,ia acestora dup,ii cum urmează: 

- OtisE;n(.itia individuală. El,ivul1.1î i se va atn'ilge totodată .iten\ia că, Yn situaţia 'in care nu îşi 
schimbă cornport~inentul; i se va.aplica o.t1i.1n(;:\iunr~ mai SEiverii, 

- Mustrare:!il scrisă . 
- Eliminarea de la cursuri p_e o pt,rioadii. de 2 saptămani 

. - Exrnatricul.area. 

CAPITOLUL xIv -111160AurĂy1 DE Ai'llCAH~ A AlH)i11 o.IsPozIJII LEGALE· 

I. Concedierea salariaţilor din 1111iţi,1ti11a unităţii 

Art.65;•' (1) în,cazol 1:rmceclie1•.ilor,mlecţivedir0ttorul,are ,,bligaţia să, notifice în. scris sindicatului sau, 
după caz, repreze.n.tanţilor salari.1ţil'or··in!mrţia>d~,c1:mc0d-i,;re· .c(i}lectlv~,,.cu, .cel. puţii\ AS .de zile calendaristice 
anteri:6are erriiterii:deciziTIOr {k1::cpn(:<;1d.ier(~. ·., • -- .. ·· 1 

.. :-, "1 · ,'.- - ·n. ···/ ;· · 

. (2) Sindicatul sau; cfupă caz, repre1:e11tanţii salariaţ.i!or pot propune conducerii măsuri în vederea evitării 
concedierilor ori dirnin(1ării nuriiiln!lui .salbilai;flor! i:onte:diaţi, îtifr'tin terrnen de 20 de zile calendaristice de la 
data primirii proiectulai·de concediere, 

(3) Conducerea unităţii. are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit 
alin. (2), în termen de 10 zile de la prirnil"ea acestora. · 

· .· _', ,' '•, ,, ,- ",. ,_, _ '''.:. ,,· I,, .. •!',, :"' ,: " ···,·. __ .I/,.,_'•••'/,;?;',:" ' __ • _ :. 

Art.66. Săl~l'iaţii c,incediaţi ţii,iifru fr1otive' căr•~ !1i.i 'ţin de f,ersoana .lor beneficia,ă de dreptul la un 
preaviz ce nu poate fl mal mic de 15 ·zLIE\ !ucrătoarn: :i1 1 

Art. 66. Dispoziţiile pct".'I al ~re':ie'~.fo!ui' 1:d}ilfoH~ <completează cu cele prevăzute de Codul 1m!J1Git,,cu 
privire la încetarea cO~~tractului. i-ndividuaf do muncă. · \ .-- ·, •'lf:,.i·

1 

''1 · .. -. 



li. Concediile 

Art. 67. - (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare şi se acordă 
proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

(2) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, conducerea este obligată să stabilească 
programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoad, de 
concediu neîntrerupt. :: 

(3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. 
Art. 68. - (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care 

nu se include în durata concediului de odihnă. 
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil, respectiv contractul colectiv de muncă la nivel de ramură - învăţământ. 

Art. 69. Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror 
durată este stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 

III. Plata salariului 

Art. 70. - (1) Salariul se plăteşte prin card o dată pe lună. 
(2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
(3) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor stabilite de lege. 
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 

CAPITOLUL XV · MĂSURI LA NIVELUL PALATULUI COPIILOR SI ELEVILOR ILFOV PRIVIND SUSPENDAREA' 
CURSURILOR 

!.Asigurarea cadrului legal pentm desfăşurarea activităţii didactice în mediul online 

Elaborarea, aprobarea şi comunicarea Planului judeţean de intervenţie educaţională pentru 
situaţia susperrdării cursurilor din învăţământul preuniversitar la nivelul PCE Ilfov. 

Organizarea unei baze de date care să cuprindă totalitatea platformelor de e-learning utilizate în 
· PCE Ilfov. 

întocmirea unei proceduri operaţionale care să reglementeze desfăşurarea activităţii didactice în 
mediul online. 

2.Colaborarea şi comunicarea permanentă cu toţi partenerii educaţionali, în vederea asigurării 
resurselor necesare desfăşurării activităţii online · 

Colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, agenţi economici etq;, 
. • pentru dezvoltarea de resurse educaţionale deschise; platforme de învăţare online, aplicaţii digitale, şi alt~-;' 
· resurse care pot facilita şi asigura suport pentru activitatea de învăţare online 1<1 nivelul PCE Ilfov. 

3.Realizarea procesului de învăţare online 
Coordonarea realizării de Resurse Educaţionale Deschise în vederea optimizării activităţii de învăţare online 

, lecţii· pentru toate disciplinele ( cercuri), evaluare educaţională şi cercetare tematică.Îndrumarea cadrelor 

didactice in vederea proiectării activităţilor de predare-învăţare-evaluare online.Identificarea si 

valorificarea exemplelor de buna practica dezvoltate de catre cadrele didactice. Postarea periodica de 

an unturi, reglementari legale,comunicate de presa, exemple de activitati si instrumente de lucru, mesaje 

motivationale pentru topii, p~rinti, cadre diclactice.Servicii specializate la distanta oferite de profesori. 

Modele folosite pentru activitatea la dist~nta:. vVl;atsapp, telefonic, Facebook, inclusiv platforme 

educationale din cadrul PCE Ilfov si postarea ace.stora pe site-ul PCE.llfov. 

4.Coordonarea şi monitorizarea 01·ganiilMi şi desfăşurării activităţilor-suport pentru învăţarea 
online 

Asigurar~a'comunicăril modului privirid orgahizarea şi desfăşurarea activităţilor suport pentmînvăţaefJa ' 

online, conform formatului ataşat (Anexa I), în format electmnic, către directorul unităţiLtle 
învăţământStabilirea, de către conducerea unităţii de învăţăm.ânt, a instrumentelor de monitorizare, a 

activităţilor de predare--învăţare-eval'uare desfăşurate' decadrele didactice. 

(_ ,_ 



.'(, 

Monitorizarea activităţilor online desfăşurate de cadrele didactice din unitatea de învăţământ, prin 

intermediul instrumentelor elaborate la nivelul unităţii de învăţământ 

Coordonarea şi monitorizarea de către director a efectuării de către cadrele didactice a activităţilor de 
. ' 

predare-învăţare. 

5.Colectarea datelor din unitaţea de îm1ăţământ · 

Realizarea bazei de date cu elevii care pot participa la activităţile de învăţare online 

6.Reglarea Procesului de predare-învăţare-evaluare în mediul online prin utilizarea datelor 

rezultate din feedback 

Colectarea feedback-ului privind activitatea de prndare'învăţare onlihe şi identificarea unor măsuri de 

optimizare a acesteia. 

Coordonarea realizării plariurilor dr/recupen,rE: ş'! a planuriiOt remediate pentfu elevii care în perioada 

desfăşurării cursurilodn mediul online nu.9u pututparticipa, tjin motive obiectiVe. 

CAPITOLUL X\Jl -DISPOZITII FINALE 

I 

Art.71, ~ (1) Prezentul regiJfarneni: lnt:~m se ;aplică\i persoanelor ce în;oţesc copiii înscrişi la cercurile 
palatului, părir,ţl, burIici sau ait0 persoane, pe perio2.da cât Ynsoţesc copiii ce participă la activităţile cercurilor, 
repetiţii, spectacole, concursuri sau alte evenimente specifice domeniului de activitate al palatului. 

(2) lnsbţitorii sunt obligaţi să supraveghez,, copiii până la intrarea în cerc sau sală, când profesorul va 
prelua obligaţia, de· supraveghtJr,e a acestora pe parcursul desfăşurăiii orei sale1 după care, la terminarea 
activităţii, copHi I1or n din nou prduaţi dii însoţitori, care r·i\spund de .supravegherea acestora până la părăsirea 
incintei palatului. .. 
(3) lnsoţltorii sunt obligaţi să pări'1seascîi incinta pala!llliJi pe timpul desfăşurării programului, iar la 
cererea profesorţilţ1i coordonator, .pot rămâne 1<l părinţi.pentru copiii de vârstă mică (până la 6 ani) 

Art.72.(l)Palatul Copiilor Ilfov este dotat cu un mijlc,c de transport auto pe_ntru copil, folosit pentru 
. transportul copiilor. la: rMnifestâri :educaţionale interjudene, naţionale şi internaţionale, precum şi pentru 

tranSportiul: echipamentelor necesare su.sţiner'îl.' progrnrnelor $ducGtiVe Cultural,:,artistice, tehnico-ştiinţiflce},'i · 
. i. sportiv turistice în .cadrul ·acestor'ev€inirhentEJ.· t·· ; · · '[•· 

Art.73'. Lâ întocmirea•prezentullli regulamentint,,n1 ;au fost !ivute în vedere dispoziţiile legale cuprinse în•· 
următoarele acte riorrnative:•: 

a) Legea nr. 53/2003 ·- Codul rrtuncii; ; 

b) Legea nr. 202/2002 privind•egal.itatea de şanse între femei şi bărbaţi;.· 
c) Regula.rnentul de.organizare şi furitţldnare al' pafatelor şi ddburilor copiilor. 
d) Legea educaţiei naţionale . Legea 'm.1/2011 

Art.74.Regulamentlll intern'poate<fl .i'nbdlfitat· pbtrivit,prot:edurii prevăzute pentm întocmirea lui, ori de 
câte ori r1etesităţile· legate de organizarea :ş; dist.iplinii mGndl oce,··. · ·· 

Art,75. Conţinutul reglJlamentulur intern va fi. adus·. ia cunoştinţa salariaţilor şi îşi produce efectele faţă 
de salariaţi din momentul încun6~tiinţării-âcestora, prin semnătură de luare la cunoştinţă. 

Art.76.-' (1) Orice salariat ,i11teresiit 'po~tenesitâ' co'nd~cerea ·c1x privire la dispoziţiile regulamentului 
lnterri, în măsură în care face dovada·încălcării unui drepta I său. 

(2) Contrblul legalităţii dlspbzi!;iilor• tu'prinse' în regulamentul ·Intern este de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, care· podi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării către salariat a modului de 
soluţionare a sesizării form1llate potrivit alin. (1). .. .. 

. Art."/7. Prezentul regulahient iritE!rn a'fost'·6lahbrat mconsultarea sindicatului şi va int'ra în vigoi}r!;' după 
semnarea iui de către conducerea 'instituţiei, •aprobar,~a· dr, tăfre ·Consiliul de Administraţi~, precum şi după 
luarea la cunoştinţă de către·salariaţi 1 conform procedurii prevăzute p,;ntru întocmirea regulămentelor interne. 

Art. 78. Regulamentul•internse va afişa la sediuHristituţei. 



Art.79. Prezentul regulament de ordine interioară a fost aprobat în Consiliul profesoral. Acest regulament 
va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor, sub semnătură, conform Anexei 1. 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL INSTITUTIEI 
Am luat cunostinta(salariatii institutiei): 

Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

Nume sî prenume se·mnatura 
Personal didactic 

Dicianu Elena 
Diana 
Raileanu Mariana 

Flore Laura 

Pieptea Gabriela 
O rea Livia 
Doban Elena 

Nume si prenume Semnatura 
personal didactic 
auxiliar 

Mindroasa Stan 

Manolache 
Nicolae 
Dogaru Alexandra 

Mihailov Paul 

ÎNTOCMIT, 

Prof. Oprea Livia Marâ)~ 

DIRECTOR, 

ITI ... 
* 

~-

Nume si Semn~ura 
prenume 
personal 
nedidactic 
Ene Aurelia 

Ene 
Geor iana 
Matache 
Adrian Jfl 


