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Anexa la ROI nr.811/30.09.2020 

 

 

REGULAMENT DE ACCES ÎN  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

 

Capitolul I 

 

Persoana din afara unităţii de învăţământ: persoana fizică sau juridică ce îşi exprimă liber 

dorinţa motivată de a intra în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cum ar fi:  

 părinţi;  

 rude apropiate;  

 preşcolari, cadre didactice, colaboratori sau personal auxiliar de la alte unităţi de 

învăţământ;  

 agenţi economici;  

 organe de control abilitate în acest sens;  

 vizitatori sau invitaţi, etc. 

 

CAPITOLUL II  

 

Dispoziţii generale  

Art.6.  

Prezentul regulament a fost fundamentat pe baza următoarelor acte normative:  

 Legea nr 1 /2011 privind Învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea 213/1998 privind Proprietatea Publică şi Reglementarea Juridică a acesteia;  

 H.G. 538/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru finanţarea 

învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea 333/2003 privind Paza Obiectivelor, Bunurilor, Valorilor şi Protecţia 

Persoanelor actualizată;   

 Legea 477/2004 privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

 Legii 35/2007 privind precizarea condiţiilor de acces în şcoală al cadrelor 

didactice, preşcolarilor, părinţilor şi al vizitatorilor.    

 

 

 

CAPITOLUL III  

 

Reglementări şi obligaţii privind accesul în grădiniţă:  
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În funcţie de specificul programului grădiniţei, programul prelungit are acces prin 

strada Uzinei nr.17 la Gradinita Villanytelep. Accesul se aprobă de către Consiliul Profesoral 

şi cu consultarea Comitetelor de părinţi, „Regulamentul de acces în unitatea de învăţământ” – 

Anexa la Regulamentul intern al Grădiniţei Villanytelep Odorheiu Secuiesc, pentru întărirea 

siguranţei civice. 

„Regulamentul de acces în unitatea de învăţământ” stabileşte reguli de acces în 

locaţie şi realizarea securităţii obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor 

fapte care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public. 

Art.7.(1) Accesul în incinta grădiniţei are la bază orarul stabilit de conducerea unităţii 

de învăţământ, afişat la cele doua intrări.  

(2) Orarul de funcţionare cuprinde:  

 denumirea unităţii de învăţământ; 

  ora începerii programului şi ora încheierii programului;  

 menţiunea „După încheierea programului accesul în unitatea de învăţământ este 

strict interzis” . 

(3) Orarul de funcţionare al grădiniţei va fi avizat de Consiliul de administratie al 

grădinitei  si adus la cunostinta finantatorilui, Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc. 

si Inspectoratului Şcolar Harghita    

(4) Modificarea orarului de funcţionare va fi adus la cunoştinţa forurilor superioare în 

termen de 5 zile de la data modificării.  

(5) Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor şi 

persoanelor din afara grădiniţei, prin afişare, prin înştiinţări scrise sau prin mass-media, 

în cazurile în care aceasta se consideră necesar.  

(6) Din momentul afişării pe o perioadă de şapte zile calendaristice modificările se 

consideră însuşite de către beneficiari şi persoanele din afara grădiniţei. 

(7) Întreruperea accesului în grădiniţă pe o perioadă mai lungă va fi notificată şi 

afişată în timp util.  

- În perioada epidemiei primirea copiilor se desfășoară eșalonat, prin traseele 

prestabilite între orele 7,30-8,15 pentru copii din grupele din etaj ( 5 grupe), 8,15-

9,00 pentru copii din grupele din parter. ( 4 grupe) Fluxul de persoane va fi 

gestionată de o persoană desemnată de către director. 

- La intrarea principală vor intra copii astfel: 

o 7:30-8:15: grupele 

 Tappancs 

 Albinița 

 Pillangó 

 Vuk  

o 8:15-9:00: grupele 

 Cimbora 

 Szivárvány  

 Csipike 

 Mókus  

 Kereplő 
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- Plecarea copiilor acasă va fi în felul următor: grupele de la etaj vor pleacă acasă la 

intrarea principală, iar grupele de jos vor pleca acasă la ieșirea din terasă astfel: 

o 15:30-16:00: grupele 

 Szivárvány 

 Cimbora 

 Csipike 

 Kereplő 

 Pillangó 

o 16:00-16:30: grupele 

 Mókus  

 Vuk 

 Tappancs 

 Albinița  

- Dacă vremea ne permite, copii vor fi luați din curte. În caz de vreme educatoarele 

vor fi anuntati prin telefon de parinti. 

- Copii vor fi preluate de la intrare de asistenta, care face triajul zilnic și vor fi 

conduse în grupă de către îngrijitoare. -4 îngrijitoare 

- Prezența părințiilor în interiorul grădiniței este interzisă. 

 (8) Accesul în incinta grădiniţei se face în baza următoarelor documente:  

- carte de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate, paşaport;  

 - legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs;  

- delegaţii speciale de acces eliberate de către conducerea unităţilor de învăţământ, de către 

Inspectoratul Şcolar Harghita sau de către instituţiile abilitate care au sarcini de control;  

- delegaţii în interes de serviciu pentru organizarea de întruniri, dezbateri sau sesiuni de 

comunicări ştiinţifice.  

(9) Însoţitorii persoanelor din afara unităţilor de învăţământ au acces numai la intrarea 

în holul unităţilor de învăţământ sau spaţiile special amenajate în acest scop, excepţie 

făcând copiii minori.  

(10) Intrarea, indiferent de categoria vizitatorilor, se va consemna în registrul de 

acces, cu următoarele date:  

- numele şi prenumele persoanei din afara unităţilor de învăţământ;  

- denumirea persoanei fizice sau juridice;  

-  seria şi numărul actelor menţionate la Art.7.(8);  

- data, ora intrării şi ieşirii din unitatea de învăţământ;  

- observaţii, unde este cazul;  

- semnătura de confirmare a persoanei din afara unităţii de învăţământ.  

        (11) Personalul de serviciu pe unitate/îngrijitoarele/clădire conduc persoanele din 

afara unităţii la secretariat unde prezintă cele solicitate şi se înregistrează în Registrul de 

acces în unitate. 

         Art. 8. Accesul autovehiculelor în curte în intreresul grădiniței Villanytelep se face pe 

o proprietate privata de la strada Uzinei între orele 6-11. Accesul părințiilor este interzis cu 

mașina în curte. Este permis numai accesul autovehiculelor salvării, pompierilor, poliţiei, 

salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru 
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remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, apă, telefonie) sau a celor care 

aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate, în caz de intervenţie sau 

aprovizionare intre orele 11-18. 

       Art.9.    Deoarece nu există portar, în clădire – punctul de control  va fi asigurat de 

către administrator și îngrijitoarele. Îngrijitoarele vor supraveghea accesul în clădire/pe bază 

de interfon. Părinții vor conduce copiii  în grupa unde sunt vor fi supravegheaţi de 

îngrijitoare și educatoarea de serviciu până la ora sosirii educatoarelor din tura de dimineaţă. 

Îngrijitoarele răspund de: menţinerea porţii închise, de menţinerea uşilor închise, de accesul 

persoanelor străine în unitate. Uşa de acces în clădire se închide, la ora 9,30, intrarea 

realizându-se pe bază de interfon.   

        Art. 10. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora. 

Art.11.  Accesul în incinta grădiniţei a persoanelor din afara unităţii de învăţământ în 

stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene, cu 

produse ori substanţe periculoase, cu materiale explozibile, arme albe, arme letale sau 

neletale, este STRICT INTERZIS ! 

Art. 12.    Personalul de serviciu pe unitate şi cadrele didactice au obligaţia să 

supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, 

pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce 

evenimente deosebite. 

Art. 13.În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întâlniri cu caracter  

comemorativ, educativ, cultural, sportiv, etc., prevăzute a se desfăşura în incinta 

unităţilor şcolare, conducerea unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul 

de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste 

manifestări, în baza cărora se va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii 

persoanelor nominalizate. 

Art. 14.  Preşcolarii  pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării activitatii 

didactice (pentru consultaţii la medic), numai însoţiţi de părinţi sau bunici sau de 

către cadrele didactice, asistente şi îngrijitoare, cu prilejul participării la acţiuni 

comemorative, festivităţi, plimbări cu respectarea procedurii specifice. Daca din 

motive de exceptie sunt nevoiti sa plece la pranz trebuie sa o faca intre orele 12.00-

12.30, pentru a nu deranja programul de masa si odihna, anuntand in prealabil 

educatoarea grupei. 

Art. 15.După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile grădinitei se  

vor încuia de către personalul de îngrijire care va verifica dacă: 

- în sălile de grupă/clasă nu am rămas în priză calculatoare, aparate audio vizuale,  luminile 

sunt stinse; 

- sunt încuiate toate uşile de la clădiri, magazii; 

- sunt încuiate porţile de intrare în curtea grădiniţei;  

-se pune in functiune sistemul de alarmare 

  Art. 16. Persoanele din afara unitatii de învatamânt sunt obligate să păstreze ordinea  

si curatenia în incinta unitatii de învatamânt.  

Art.17. Este strict interzis fumatul în incinta unitatii de învatamânt, cu exceptia 

locurilor special amenajate si în conditii reglementarilor actuale în vigoare. 

Art.18. Dupa terminarea orelor de program accesul persoanelor din afara unitatii de 

învatamânt este STRICT INTERZIS, indiferent de motivatia acestuia.     
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     Art. 19.Conducerea unităţii şcolare: 

       A stabilit atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu 

supravegherea preşcolarilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi 

disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ,  relaţiile cu personalul existent 

pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă; 

       Va informa organele de poliţie despre producerea unor evenimente de 

natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în 

grădiniţă sau în imediata apropiere a acestora.(poliţia, patrula de jandarmi); 

       Va organiza instruirea preşcolarilor, cadrelor didactice, personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor 

regulamentului propriu de ordine interioară; 

       Va aduce la cunoştinţa directorului deplasările în grup ale preşcolarilor 

organizate în alte oraşe sau zone turistice precum şi activităţile cultural-sportive din localitate 

la care participă un număr mare de preşcolari;  

       Va prezenta lunar inspectorului coordonator situaţia stării de  siguranţă 

în grădiniţă; 

 

 

CAPITOLUL IV  

 

Raspunderi si sanctiuni  

 

Art.20. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de educatoare de 

serviciu cadrelor didactice le sunt aplicabile sancţiunile prevăzute de LEN şi 

îngrijitoarelor sancţiunile prevăzute de Codul Muncii 

Art. 21.  Pătrunderea fără drept în sediile grădiniţei se pedepseşte conform legii 

 

 

CAPITOLUL V  

 

 Măsuri obligatorii în vederea prevenirii accidentelor în grădiniţă 

 

  Art 22. În vederea îndeplinirii legislaţiei privind normele generale de protecţia muncii şi 

normele de securitate a muncii din legislaţia în vigoare; se impune respectarea normelor 

educaţionale specifice vârstei preşcolare, atât de către educatoare, personal administrativ şi 

de îngrijire, cât şi de către părinţi. 

Aceste norme vizează conduita copiilor de mişcare fizică şi acţiune cu obiectele, în timpul 

şederii în grădiniţă. 

Art 23. .Părinţii trebuie să accepte şi să respecte următoarele norme de conduită impuse 

de specificul unităţii: 

23.1 părinţii vor informa educatoarele  despre problemele acute ale  stării de sănătate a 

copilului 

23.2copiii vor fi instruiţi să cunoască norme de conduită elementare pentru integrarea în 

colectiv, încât să evite punerea în pericol a propriei securităţi şi a celor din jur: 
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23.3 nu aducă în grădiniţă obiecte ce ar putea pune în pericol propria securitate sau 

securitatea celor din jur. 

Părinţii sunt rugaţi să sustină aceste norme 

Art.24.Privind venirea şi plecarea copiilor în/din unitate: 

24.1.părinţii îşi aduc/iau copiii în/din sala de grupă 

24.2.neînsoţirea acestora de către părinţi este responsabilitatea susţinătorilor legali ai 

copiilor, nu a personalului unităţii. 

   Art. 25 . Prezentul regulament pentru părinţi şi copii face parte din ROI al unităţii şi 

se completează cu procedurile privind siguranţa şi securitatea copiilor (primirea şi 

plecarea copiilor, , fotografierea copiilor în grădiniţă, deplasarea în exteriorul unităţii, 

evacuarea în caz de urgenţăcu alte proceduri anexate) 

 

CAPITOLUL . VI. 

 Norme igenico-sanitare 

 

În grădiniţa noastră pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor se vor asigura 

condiţiile de igienă necesare apărării , păstrării şi promovării stării de sănătate, dezvoltării 

fizice şi neuropsihice armonioase a acestora şi prevenirii apariţiei unor îmbolnăviri. 

Art. 26. Se vor primi numai copiii care prezintă documente medicale completate potrivit 

reglementărilor în vigoare  

Art. 27. Pentru absenţe mai îndelungate de 3-5 zile, primirea copilului se face doar pe baza 

avizului epidemologic 

Art. 28. Se cere ca îmbrăcămintea copilului să fie adaptată conform anotimpului şi 

perioadelor activităţilor periodice (haine şi papuci de interior, pijamale-somn) 

Art. 29.Părinţii vor aduce în fiecare zi de luni săculeţul înscripţionat cu pijamalele, lenjerie 

de schimb şi (prosop) semnat. Acestea vor fi luate în fiecare zi de vineri.In  

Art. 30. Îmbrăcămintea copilului este diferită de cea din afara grădiniţei, sunt necesare haine 

şi papuci de interior. 

Art. 31. Grădiniţa asigură o alimentaţie sănătoasă colectivă adaptată vârstei asigurându-se un 

aport caloric şi nutritiv în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii. 

Art. 32. Copiii vor fi învăţaţi cu deprinderea utilizării şerveţelului în timpul mesei 

Art. 33. Pentru curăţarea igienică a năsucului vor fi folosite batiste de unică folosinţă. 

Art. 34. La toaletă vor utiliza obligatoriu săpun lichid şi hârtie igienică în funcţie de nevoi 

Art. 35. La intrarea în unitate copiii şi părinţii vor utiliza ştergătoarele de la intrare 

Art. 36. La servirea gustării de dupa-amiază se va utiliza şerveţelul. 

Art. 37. Băutul apei se realizează astfel: 

      (1).La grădinița Villanytelep copii beau apă filtrată din reteaua de apă . Fiecare copil va 

avea pahar individual, particularizat pentru apă. 

Art.38. În contextul Sars CoV 2 normele igienico sanitare sunt stabilite prin Procedura 

operaționala nr.712/07.09.2020. 

Art. 39 . Aceste norme se anexează Regulamentului de ordine interioară a grădiniţei. 

 

 

 

 


