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 Revizia 10, octombrie 2020 

Aprobat in CA al CMBRAE, 29 octombrie 2020 

 

 

REGULAMENTUL INTERN AL CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE 

ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

Capitolul I: DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 (1) Normele privind organizarea şi disciplina muncii sunt cele stabilite prin prezentul Regulament 

intern, denumit în continuare regulament, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, OMECTS nr. 

5.555/07.10.2011 cu completarile si modificarile ulterioare, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 

conform  Hotărârilor şi Ordonanţelor emise de către Guvernul României, a Ordinelor elaborate de către 

Ministerul Educaţiei Nationale, precum şi a prevederilor Codului Muncii şi a altor acte normative în 

acest domeniu. 

(2)  Prezentul Regulament intern a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:  

a) Codul Muncii- Legea nr. 53/2003, cu completările și modificările ulterioare;  

b) Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

d) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați cu modificările și completările 

ulterioare; 

f) OMECTS Nr. 5555/07.10.2011- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională cu 

completările și modificările ulterioare; 

g) H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările aprobate prin H.G. nr. 

478 din 6 iulie 2016; 

h) Hotărâre nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul; 

i) Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006; 

j) Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățămănt preuniversitar 

nr.5447/2020. 

Art. 2 Prezentul regulament este dezbătut de catre profesorii consilieri și logopezi în cadrul consiliului 

profesoral al CMBRAE. 

Art. 3 Prezentul regulament este aprobat de către Consiliul de administrație al CMBRAE, cu 

participarea reprezentanților organizațiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în 

instituție și cuprinde reglementări specifice și condiții concrete de desfășurare a activității, în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare. 
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Art. 4  Prezentul  Regulament intern stabileşte normele privind organizarea şi disciplina muncii, reguli 

de aplicare a acestora, precum şi reguli de ţinută şi comportament pentru tot personalul salariat al 

CMBRAE și al structurilor din subordine, aspecte detaliate și în Codul etic al personalului CMBRAE. 

Art. 5 Respectarea prezentului regulament este o obligație pentru personalul didactic de conducere, 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic, precum și pentru beneficiarii care vin în 

contact cu CMBRAE. 

Art. 6 Prezentul Regulament intern conține informații de interes public și este pus la dispoziția oricărei 

persoane interesate din cadrul CMBRAE sau din afara acestuia.  

Art. 7  Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 5.555/ 7.10.2011 cu completările și modificările 

ulterioare. 

(1) Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, numit în continuare 

CMBRAE, este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Educaţiei Nationale şi coordonată metodologic de către Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi care funcţionează în baza art. 99 alin. (2) şi (7) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare. 

(2) CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, 

coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate copiilor/elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura accesul tuturor la o 

educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

(3) CMBRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivelul Municipiului Bucureşti, 

activitatea Centrului Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică, denumit în 

continuare CMBAP şi a cabinetelor (şcolare şi/sau interşcolare) de asistenţă psihopedagogică, a 

Centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu unităţi şcolare de învăţământ 

special, în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi 

evaluează servicii specializate de mediere şcolară. 

(4) CMBRAE prezintă, la cererea Ministerului Educaţiei Nationale sau a ISMB, rapoarte privind 

activitatea proprie. 

(5) CMBRAE colaborează cu unităţi şi instituţii de învăţământ, cu Direcţiile pentru protecţia 

copilului, cu AMOFM / Agenţiile de ocupare şi formare profesională, cu alte organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, cu Inspectoratul de Poliţie (compartimentul prevenire) şi 

cu alte persoane fizice sau juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei, în vederea îndeplinirii 

scopului său – asigurarea calității serviciilor educaționale prevăzute în Ordinul MECTS nr. 

5.555/7.10.2011. 

(6) Activitatea CMBRAE nu se subordonează doctrinelor promovate de partide sau formaţiuni 

politice. În spaţiile aparţinând CMBRAE sunt interzise: 

a) funcţionarea partidelor sau formaţiunilor politice; 

b) desfăşurarea activităţii de organizare şi propagandă politică; 

c) prozelitismul religios; 

d) activităţile care încalcă normele generale de moralitate. 

Art. 8 (1) Personalul salariat al CMBRAE are obligaţia de a respecta regulile de comportament stabilite 

în cadrul acestei instituții, conform Codului etic- Anexa la ROFUIP, dând dovadă de responsabilitate şi 

iniţiativă în rezolvarea sarcinilor de serviciu ce îi revin. 
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(2) Personalul salariat al CMBRAE va respecta dreptul la opinie al celorlalți, va respecta și va promova 

valorile și principiile toleranței, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, identitate de gen, orientare 

sexuală etc. 

(3) Personalul salariat al CMBRAE va respinge atitudinile discriminatorii, în sensul deosebirilor, 

excluderilor, restricţiilor sau preferinţelor, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenenţa la o categorie defavorizată, sau în sensul utilizării oricărui alt criteriu care are ca scop sau ca 

efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 

educaţional. 

(4) Persoanele salarizate de către CMBRAE și care își desfășoară activitatea la nivelul unităților de 

învățământ de stat, de pe raza Municipiului București, sunt obligate să respecte, pe lângă prevederile 

prezentului Regulament, şi normele de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară 

activitatea pe tot timpul derulării acesteia. 

(5) La nivelul CMBRAE își desfașoară activitatea Comisia de etică, care funcționează în conformitate 

cu prevederile Codului de etică al instituției.  

Art. 9 (1) Programul de lucru zilnic în CMBRAE este fixat între orele 8.00-16.00. 

(2) În perioadele în care există sarcini de serviciu care necesită un volum mai mare de timp pentru 

realizarea lor decât în mod curent, directorul CMBRAE poate dispune introducerea unui program 

de lucru adecvat solicitărilor, la nivelul compartimentelor vizate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, cu plata corespunzătoare conform Codului Muncii şi a Contractului Colectiv de 

Muncă. 

(3) O zi pe saptamână, programul de informare și relații publice va fi prelungit cu două ore, după 

programul de funcționare al instituției. 

(4) Fiecare salariat al CMBRAE are obligaţia de a-şi stabili propriul program zilnic de lucru, între 

limitele orare precizate anterior, afişându-l. 

(5) Salariații CMBRAE care își desfășoară activitatea la nivelul cabinetelor școlare/interșcolare de 

asistență psihopedagogică, precum și la nivelul Centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare, își 

stabilesc programul zilnic de lucru, cu acordul directorului/directorilor unității/unităților școlare în 

care își desfășoară activitatea și al directorului CMBRAE. 

(6) Personalul didactic din cadrul CMBRAE își desfășoară activitatea conform OMECTS 5555/2011 

cu completările și modificările ulterioare. 

(7) În funcționarea cabinetelor de asistență psihopedagogică/ cabinetelor logopedice interșcolare, 

profesorii consilieri școlari/ profesorii logopezi vor utiliza documente specifice elaborate și 

aprobate de către consiliul de administrație al CMBRAE. 

(8) Personalul didactic auxiliar și nedidactic al CMBRAE își desfășoară activitatea, având durata 

timpului de muncă de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. 

(9) Eventualele modificări apărute în programul zilnic de lucru al salariaților CMBRAE vor fi aduse, 

în scris, la cunoştinţa directorului CMBRAE, fiind supuse aprobării Consiliului de Administrație 

al CMBRAE. 

(10) Evidenţa prezenţei salariaților care îşi desfăşoară activitatea în sediul CMBRAE se ţine prin 

condica de prezenţă existentă în instituție. 

(11) Evidenţa prezenţei salariaților CMBRAE care nu îşi desfăşoară activitatea în sediul acestei 

instituții, se ţine prin condica de prezenţă a fiecărui sector și prin Fișa de pontaj lunară semnată în 

original de către fiecare salariat în parte, aprobată de către directorul CMBRAE și transmisă la 
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compartimentul secretariat al CMBRAE, până cel târziu în data de 4 a lunii următoare celei pentru 

care s-a completat pontajul. 

(12) Evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor de studii, a concediilor medicale, a concediilor fără 

plată acordate în condiţiile prevăzute de lege, aprobate de către Consiliul de administrație al 

CMBRAE, se realizează de către compartimentului secretariat al CMBRAE și se înaintează spre 

avizare de către directorul CMBRAE. 

(13) Absențele nemotivate ale salariaților CMBRAE care își desfășoară activitatea în cabinetele de 

asistenţă psihopedagogică şi cabinetele logopedice interşcolare din cadrul unităților școlare din 

Municipiul București sunt sesizate de către directorii acestora, la nivelul directorului CMBRAE. 

Directorul CMBRAE dispune aplicarea măsurilor legale în vigoare pentru reglementarea unor 

astfel de situații. 

(14) Absențele nemotivate ale salariaților din cadrul CMBAP sunt sesizate de către coordonatorul 

CMBAP directorului CMBRAE. Directorul CMBRAE dispune aplicarea măsurilor legale în 

vigoare pentru reglementarea unor astfel de situații. 

 

Capitolul II: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI CMBRAE 

 

Art. 10  Directorul CMBRAE are următoarele drepturi şi obligaţii conform Legii Educației Naționale 

nr. 1/2011, OMECTS 5555/2011, standardelor de control intern/managerial prevazute in OMFP nr. 

600/2018: 

a) reprezintă instituția în relaţiile cu Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ universitar sau preuniversitar, colaborează cu 

administraţia publică locală, unităţile şcolare de învăţământ special, mediatorii școlari şi cu alte 

persoane juridice sau fizice, pentru buna desfăşurare a activităţii instituției şi a cabinetelor 

școlare/interșcolare de asistenţă psihopedagogică, respectiv Centrelor și cabinetelor logopedice 

interșcolare, subordonate conform atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare; 

b) promovează şi protejează imaginea instituţiei  în relaţia cu terţi, inclusiv în ceea ce priveşte 

materialele/documentele elaborate în cadrul activităţii profesionale a personalului din 

subordine; 

c) aprobă folosirea publică a documentelor sau a unor părţi din documente şi/sau a elementelor 

grafice conţinute de acestea, cât şi reproducerea/copierea documentelor integral sau parţial; 

d) asigură cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei generale şi specifice pentru facilitarea furnizării de 

servicii educaționale specializate; 

e) vizează toate documentele care intră sau ies din instituție, asigurând un management de calitate 

al acestora;  

f) elaborează și avizează anual fișele de post și fișele de evaluare ale personalului salariat al 

CMBRAE, cu aprobarea Consiliului de administrație; 

g) elaborează propria fișă de post și fișă de evaluare și le înaintează spre aprobare, respectiv 

evaluare anuală, Consiliului de administrație al CMBRAE (cf. art 22 din OMECTS 

5555/2011); 

h) organizează şi îndrumă activitatea salariaților CMBRAE, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

stabilite pentru fiecare în parte prin fişa postului, respectând relaţiile de subordonare, 

coordonare şi colaborare prezentate prin organigrama CMBRAE; 
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i) asigură întregului personal salariat al CMBRAE condiţii de muncă corespunzătoare pentru 

realizarea integrală şi la timp a obiectivelor prevăzute în planurile manageriale, a celorlalte 

atribuţii ce le revin şi le pun la dispoziţie angajaţilor documentaţia necesară îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu; 

j) răspunde de repartizarea şi utilizarea judicioasă a personalului CMBRAE potrivit cerinţelor 

stabilite pentru fiecare post, de asigurarea evidenţei prezenţei angajaţilor, precum şi de 

aplicarea unor criterii obiective de evaluare a rezultatelor activităţii lor;   

k) asigură aplicarea măsurilor necesare pentru respectarea normelor legale privind timpul de 

muncă, de repaus şi odihnă, retribuirea muncii, acordarea de ajutoare materiale în cadrul 

asigurărilor sociale şi în ceea ce priveşte alte drepturi cuvenite personalului CMBRAE; 

l) dispune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea condiţiilor de 

protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de respectare a normelor igienico-

sanitare, realizând totodată instruirea periodică a personalului CMBRAE în acest domeniu; 

m) dispune măsurile necesare pentru asigurarea securităţii angajaţilor în unitate, inclusiv prin 

reglementări interne privind accesul în incinta CMBRAE; 

n) coordonează metodologic şi sprijină activitatea profesorilor consilieri școlari metodiști, în 

elaborarea propunerilor pentru eficientizarea activităţii CMBRAE, a CMBAP, CLI şi a reţelei 

cabinetelor şcolare sau interşcolare de asistenţă psihopedagogică din Bucureşti, respectiv a 

cabinetelor logopedice interșcolare; 

o) coordonează acţiunea de derulare a programelor, parteneriatelor educaţionale interne sau 

internaţionale derulate pe plan local, regional, național sau internațional, vizând problematica 

consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor în parteneriat cu instituţiile de 

învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu; 

p) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri care își desfășoară activitatea în sediul 

CMBRAE, situaţiile deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din Bucureşti (situații 

de violență școlară, abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, elevi cu tulburări 

comportamentale etc.) unități în care, din motive obiective nu au putut fi normate posturi de 

consilier școlar; 

q) sprijină iniţiativele de perfecţionare continuă a tuturor salariaţilor CMBRAE; 

r) primeşte şi analizează propunerile făcute de către salariaţii CMBRAE în vederea îmbunătăţirii 

activităţii în toate compartimentele instituției şi îi informează asupra oricăror modificări 

intervenite în activitatea instituției, atât de natură organizaţională, cât şi funcţională; 

s) exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către 

întregul personal salariat al CMBRAE şi aplică sancţiunile stabilite, conform legii, în cazul în 

care se constată abateri/încălcări ale obligaţiilor de serviciu și ale prevederilor din fișa de post; 

anulează, atunci când este cazul, măsurile neregulamentare luate de personalul din subordine, 

dispune sancţiunile corespunzătoare, în funcţie de fiecare caz în parte, conform legii, şi le 

înaintează, după caz, consiliului de administraţie al CMBRAE şi/sau spre informare conducerii 

I.S.M.B.; 

t) ia măsurile necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce revin CMBRAE, în limita 

atribuţiilor stabilite prin lege; 

u) îşi îndeplineşte obligaţia de predare, conform legii; 

v) poate delega o parte din atribuțiile ce îi revin, cu respectarea prevederilor legale în vederea 

asigurării continuității activității în instituție.  
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Capitolul III:, DREPTURILE ŞI ATRIBUŢIILE  PERSONALULUI SALARIAT AL  CMBRAE 

 

Art. 11 Structura organizatorică a CMBRAE este stabilită în concordanţă cu prevederile OMECTS 

5555/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

Art. 12  În exercitarea atribuţiilor pe care le deţin, salariații CMBRAE au următoarele obligaţii: 

a) să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu în mod responsabil, respectând termenele stabilite şi 

valorificând în mod eficient timpul de lucru; 

b) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să aplice normele şi procedurile referitoare la 

desfăşurarea activităţii; 

c) să asigure utilizarea judicioasă, gestionarea şi conservarea patrimoniului, precum şi evitarea 

neglijenţelor în păstrarea şi administrarea mijloacelor fixe şi a documentelor; 

d) să utilizeze mijloacele fixe sau documentele aflate în gestiune, doar în incinta acestui spaţiu şi 

numai în scopul realizării sarcinilor de serviciu precizate în fișa de post sau delegate de către 

directorul CMBRAE, respectiv de către coordonatorul CMBAP / coordonatorul CLI; în mod 

excepţional, bunurile CMBRAE pot fi deplasate de către angajaţii instituției în alte spaţii, în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu, numai cu acordul directorului CMBRAE; 

e) să respecte normele de protecţie a muncii şi cele de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii 

care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a angajaţilor 

CMBRAE, a consilierilor şcolari din reţeaua cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a 

profesorilor logopezi din rețeaua de Centre și cabinete logopedice interșcolare, a elevilor, părinţilor 

sau cadrelor didactice cu care relaţionează; 

f) să folosească o vestimentaţie şi un limbaj decente în cadrul relaţiilor de serviciu, atât în cadrul 

instituției, cât şi în relaţiile de serviciu din afara acesteia; 

g) să-şi însuşească şi să aplice prevederile normelor legale în vigoare, specifice (Regulamentul de 

organizare și funcţionare al CMBRAE, Regulamentul Intern, Codul etic, precum și alte legi și 

metodologii specifice); 

h) să informeze prompt directorul CMBRAE, respectiv coordonatorul CMBAP/coordonatorul CLI, 

verbal sau în scris, în legătură cu orice evenimente desfăşurate de către personalul salariat al 

instituției şi care contravin prevederilor prezentului Regulament sau legislaţiei în vigoare. 

Art. 13 Angajaţii CMBRAE beneficiază de tratament egal, fără nici un fel de discriminare. 

Art. 14 Angajaţii CMBRAE beneficiază de toate drepturile stabilite prin lege sau alte dispoziţii generale 

şi specifice. 

Art. 15  Personalul salariat din cadrul structurilor CMBRAE are dreptul de a face propuneri conducerii 

CMBAP/CLI în vederea optimizării activităţii instituţiei, în funcţie de aria de competenţă a fiecăruia. 

Art. 16  În spațiul CMBRAE aparatura tehnică de supraveghere/inregistrare/monitorizare audio-video 

este utilizată cu acordul consiliului de administrație al CMBRAE și numai în condiții justificate (ex. 

concursuri de titularizare, examene etc.). 

Art. 17 (1) Conform organigramei, conducerea CMBRAE este asigurată de către un Consiliu de 

administrație și are în subordine, Centrul Municipiului București de Asistenţă Psihopedagogică 

(CMBAP) și Centrele Logopedice Interșcolare (CLI) de pe raza Municipiului București.  

(2) Componenta Consiliului de Administrație este reglementată prin OMECTS 5555/2011. 
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(3) Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de catre o persoană desemnată de directorul  

instituției.  

(4) Directorul CMBRAE este preşedintele consiliului de administraţie. 

(5) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu 

statut de observatori.   

(6) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din CMBRAE la toate 

şedinţele consiliului de administraţie. 

(7) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore 

înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 

discutate.  

(8) În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de 

convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-

mail sau sub semnătură.   

Art 18. Consiliul de Administrație al CMBRAE poate hotărî, în funcție de situație, deplasarea pentru un 

interval de timp determinat a unor profesori consilieri școlari în alte cabinete de asistență 

psihopedagogică decât cel/cele în care își desfășoară activitatea în conformitate cu decizia de numire. 

Situațiile în care Consiliul de Administrație al CMBRAE poate hotărî deplasarea pentru un interval de 

timp determinat sunt cele în care, în urma analizei, se constată că sunt excedate posibilitățile de 

intervenție ale profesorului consilier școlar din respectiva unitate de învățământ, de la nivelul căreia a 

fost sesizată situația/cazul. 

Conducerile unităților de învățământ, cea din care se deplaseaza profesorul consilier școlar și cea în care 

a fost identificată nevoia intervenției unei echipe de profesori consilieri școlari, vor fi înștiințate în scris 

de către CMBRAE asupra intervalului de timp în care se realizează intervenția. 

Aceste situații pot fi aduse la cunoștința conducerii CMBRAE de către inspectoratul școlar, directorii 

unităților de învățământ, consilieri școlari, cadre didactice, părinți etc. 

Art. 19.(1) Angajații CMBRAE beneficiază de toate drepturile stabilite prin lege sau prin Contractul 

Colectiv de Muncă aplicabil, precum și de alte dispoziţii generale şi specifice. 

(2) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte 

situaţii (art. 152 din Legea nr. 53/2003). 

(3) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (2) intervin în perioada 

efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite. 

Cadrele didactice se supun Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările 

ulterioare. 

Art. 20 (1) La nivelul rețelei cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul municipiului București 

se constituie comisii metodice formate din profesorii consilieri școlari care își desfășoară activitatea în 

cabinetele de asistență psihopedagogică. Comisia metodică este organizată la nivel de sector și este 

coordonată de câte un responsabil numit prin decizie a directorului CMBRAE, în urma propunerilor 

profesorilor consilieri școlari din sectorul respectiv. 

(2) La nivelul centrelor logopedice interșcolare se constituie comisii metodice formate din profesorii 

logopezi încadrați în aceste centre. Fiecare comisie este coordonată de câte un responsabil numit prin 

decizie a directorului CMBRAE, în urma propunerilor profesorilor logopezi din centrul logopedic 

respectiv. 
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Art. 21 (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 

securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de 

informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor 

necesare acesteia. 

(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute anterior se va ţine seama de următoarele 

principii generale de prevenire:  

a) evitarea riscurilor;  

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  

c) combaterea riscurilor la sursă;  

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea 

echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii 

monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;  

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;  

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;  

g) planificarea prevenirii;  

h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;  

i) aducerea la cunoştinţă salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.  

(3) La nivelul CMBRAE funcționează un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a 

asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.  

(4) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de CMBRAE periodic, 

prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate şi sănătate 

în muncă şi reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, acolo unde nu există sindicate reprezentative.  

(5) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, 

pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care 

intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.  

(6) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă se va aduce la cunoştinţa 

salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin afişare la sediul 

unităţii.  

(7) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, 

angajatorul va face demersurile necesare în vederea asigurării următoarelor standarde minime:  

- amenajarea ergonomică a locului de muncă;   

- asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi 

de lege, aerisire, igienizare periodică, reparaţii – în spaţiile în care se desfăşoară activitatea etc;  

(8) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă şi periodic examinarea medicală a salariaţilor, în 

scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii pentru care au fost încadraţi. 

Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul asigurând prin buget fondurile necesare 

pentru efectuarea examenului medical.  

(9) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării 

conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.  

(10) Dispozițiile prezentului articol se completează cu cele din legislația în domeniul protecției muncii 

precum și cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.  

Art. 22 Personalul didactic al CMBAP (prof. psiholog, prof. psihopedagog, prof. sociolog) îndeplinește 

toate atribuţiile prevăzute în OMECTS nr. 5.555/7.10.2011, Anexa nr. 1, secțiunea a 2-a,  art. 15: 

a) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale (a VIII-a şi a XII-

a) în vederea fundamentării planului de şcolarizare anual de către I.S.M.B.; 
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b) proiectează şi desfăşoara programe de intervenţie educaţională în domeniul consilierii 

educaționale de informare  şi consiliere privind cariera; 

c) colaborează cu agenţiile locale de ocupare şi formare profesională, în vederea adaptării 

intervenţiilor de OSP în funcţie de caracteristicile pieţei muncii din Bucureşti; 

d) sprijină activităţile metodice ale profesorilor în domeniul consilierii educaționale, al informării şi 

al consilierii privind cariera; 

e) sprijină activităţile consilierilor şcolari din rețeaua de cabinete de asistenţă psihopedagogică a 

Municipiului București  în domeniul informării şi consilierii privind  cariera; 

f) asigură serviciile de consiliere individuală sau de grup în domeniul consilierii educaționale și al 

orientării şcolare şi profesionale pentru elevi şi părinţi; 

g) colaborează cu celelalte compartimente ale CMBRAE, în vederea integrării activităţii specifice 

în planul de activităţi al CMBRAE; 

h) identifică factorii de risc şi factorii de protecţie în ceea ce priveşte comportamentul elevilor din 

unităţile şcolare cu sau fără cabinete de asistenţă psihopedagogică; 

i) colaborează cu Direcţiile locale de Protecţie a Copilului, cu Serviciul Prevenire al Poliţiei, 

Serviciul de Probațiune, în vederea orientării către specialist a cazurilor problematice; 

j) colaborează cu Agenţia Naţională Antidrog, cu Centrele de Prevenire şi Consiliere Antidrog din 

cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, în vederea prevenirii comportamentelor de risc ale 

elevilor din unităţile şcolare cu sau fără cabinete de asistenţă psihopedagogică; 

k) elaborează studii şi cercetări psihosociologice cu tematică de prevenire a delincvenţei juvenile; 

l) furnizează consiliere educaţională individuală sau de grup a elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice în problematica prevenirii primare, secundare sau terţiare a delincvenţei juvenile; 

m) elaborează şi desfăşoară programe educaţionale de intervenţie în vederea reducerii fenomenelor 

delincvenţei juvenile în cadrul unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar din Municipiul 

Bucureşti; 

n) colaborează cu celelalte compartimente ale CMBRAE, în vederea integrării activităţii de 

consiliere şi prevenire a delincvenţei juvenile în planul de activităţi al CMBRAE; 

o) elaborează baze de date privind formarea, dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane din 

cadrul CMBAP și CLI; 

p) valorifică competențele profesorilor consilieri și logopezi şcolari, în elaborarea şi susţinerea 

cursurilor de formare/perfecţionare pentru cadrele didactice în colaborare cu instituțiile abilitate 

în  acest sens, conform legii; 

q) arhivează suporturile de curs, materialele didactice, fişele de evaluare şi rapoartele de evaluare a 

cursurilor, organizate de către CMBAP/CLI în colaborare cu instituțiile abilitate; 

r) colaborează cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale de profil, în vederea 

identificării unor furnizori de formare profesională de înaltă calitate şi acreditaţi de către 

MEN/MMFPS; 

s) analizează anual nevoile de formare existente la nivelul angajaţilor CMBAP/ CLI şi al reţelei 

consilierilor şcolari şi a profesorilor logopezi şcolari, în vederea satisfacerii acestora, în limitele 

competenţelor prevăzute prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CMBAP / CLI; 

t) facilitează extinderea modelelor de bună practică existente la nivelul CMBAP/CLI, prin 

organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe în domeniul psihologiei educaţionale, 

consilierii şcolare şi vocaţionale, în colaborare cu I.S.M.B., CNPEE, CCD şi alte instituţii 

abilitate; 
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u) colaborează cu celelalte compartimente ale CMBRAE, în vederea integrării activității specifice 

în planul de activități al CMBRAE. 

Art. 23 Serviciul de Evaluare și Orientare Școlara și Profesională (SEOSP) funcționează în cadrul 

CMBRAE în conformitate cu prevederile OAP 1985/1305/5805/2016. 

(1) Din SEOSP fac parte: 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și atestați în psihologie 

educațională/psihologie clinică, 2 consilieri școlari cu specializare în pedagogie/psihopedagogie/ 

psihopedagogie specială, un profesor logoped și un asistent social. 

(2) Personalul SEOSP este numit prin decizie anuală de directorul CJRAE/CMBRAE până la 

organizarea concursului de angajare conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației 

Naționale. 

(3) SEOSP analizează documentele din dosarul copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale, în 

vederea formulării propunerii de orientare școlară și profesională pentru școlarizare la domiciliu sau în 

spital. 

(4) SEOSP realizează evaluarea psihoeducațională în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor 

cu CES. 

(5) SEOSP, în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are următoarele atribuții: 

a) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și profesională; 

b) verifică la DSP atunci cand certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitata în alt 

judet/sector, dacă se consideră necesar; 

c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare 

psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar; 

d) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării 

psihoeducaționale; 

e) orientează părinții/reprezentantul legal la ISJ/ISMB în situația în care aceștia doresc să viziteze 

unitatea de învățământ propusă; 

f) aplică criteriile de orientare școlară și profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 14; 

g) intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții 

asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță; 

h) ține evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale; în acest sens, la nivelul 

SEOSP se realizează un registru propriu; 

i) înaintează COSP dosarul copilului, care cuprinde documentele menționate la art. 45, la care adaugă 

fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și proiectul planului de 

servicii individualizat la reorientare; 

j) înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă 

raportul sintetic de evaluare. 

Art. 24 Personalul didactic al CMBAP care își desfășoară activitatea la nivelul Cabinetelor de asistență 

psihopedagogică sau al Cabinetelor interșcolare de asistență psihopedagogică, îndeplinește toate 

atribuțiile prevăzute în OMECTS nr. 5.555/7.10.2011, Anexa nr. 1 secțiunea a 2-a,  art. 16, alin (a) – (n).   

Art. 25 CLI sunt structuri de învățământ special integrat, subordonate CMBRAE și conduse de către un 

profesor logoped coordonator.  

Art. 26 Coordonatorul CLI este numit prin decizie a directorul CMBRAE, cu respectarea procedurii 

interne, elaborate de către Consiliul de administrație. 

Art. 27  Coordonatorul CLI are următoarele drepturi și obligații: 

a) coordonează organizatoric și metodologic întreaga activitate derulată la nivelul Centrelor și 

cabinetelor logopedice interșcolare; 
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b) conduce Comisia metodică a profesorilor logopezi din Centrele și cabinetele logopedice interșcolare 

de pe raza Municipiului București; 

c) colaborează cu directorii unităților școlare de nivel preșcolar și primar, cu respectarea criteriilor de 

etică profesională, în desfășurarea atribuțiilor de serviciu; 

d) este membru de drept al Consiliului de administrație al CMBRAE; 

e) este evaluat anual de către Consiliul de administrație al CMBRAE, pe baza fișei de post și a fișei de 

evaluare specifice, propuse de către directorul CMBRAE și avizate de către Consiliul de 

administrație; 

f) propune fișa de post și fișa de evaluare a profesorilor logopezi, spre elaborarea și avizarea anuală a 

acestora de către directorul CMBRAE, cu aprobarea Consiliului de administrație; 

g) prezintă, la cererea directorului CMBRAE sau a Consiliului de administrație, rapoarte periodice 

privind activitatea CLI și a cabinetelor logopedice interșcolare. 

Art. 28 Profesorii logopezi din Centrele și cabinetele logopedice interșcolare ale Municipiului București 

îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute în OMECTS nr. 5.555/7.10.2011 (Anexa nr. 2, Cap. II, art. 12 și 

13), prevederile legale în vigoare, inclusiv prezentul regulament: 

a) depistarea precoce a tulburărilor de limbaj și comunicare; 

b) terapia tulburărilor de limbaj și comunicare; 

c) elaborarea și realizarea de programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor 

disfuncționalități ale limbajului și comunicării; 

d) îndrumarea logopedică a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar; 

e) participarea în echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, menite să realizeze evaluarea 

tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența precoce corespunzătoare a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale; 

f) colaborarea cu celelalte compartimente ale CMBRAE, în vederea integrării activităţii specifice 

în planul de activităţi al CMBRAE. 

 

Capitolul IV: RECOMPENSE 

 

Art. 29 Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională desfăşurată, persoanele pot fi 

recompensate, după caz, astfel: 

a) mulţumirea verbală; 

b) scrisoarea de mulțumire; 

c) alte stimulente prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Capitolul V: SANCŢIUNI 

Art. 30 Încălcarea obligaţiilor de muncă, a normelor legale, a regulamentului de organizare internă, a 

contractului individual de muncă, a contractului colectiv de muncă, a prevederilor Codului etic, ordinele 

şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici şi normele de comportament moral, săvârşite cu 

vinovăţie, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare indiferent de 

funcţia pe care o are persoana care a săvârşit-o. 

Art. 31 Sancţiunile cu caracter disciplinar sunt prevăzute de Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu 

modificările și completările ulterioare şi Legea educației naționale nr. 1/1.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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(1) Sancţiunile care pot fi aplicate personalului nedidactic în conformitate cu prevederile art. 248 (1) din 

Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare - Codul Muncii sunt următoarele: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

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

d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar precum şi cel de conducere, îndrumare şi control va fi 

sancţionat în conformitate cu dispoziţiile art. 280, 281,282 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

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

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

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

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

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

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

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 32 (1) Sancţiunile se stabilesc de către Consiliul de administrație al CMBRAE în cazul întregului 

personal salariat; 

(2) La stabilirea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările 

în care a fost săvârşită abaterea, de gradul de vinovăţie a celui în cauză, de abaterile avute de acesta în 

trecut, precum şi de urmările abaterii. 

Art. 33 Plângerile împotriva aplicării sancţiunilor disciplinare se soluţionează de către organele 

competente, în fiecare decizie de sancţionare menţionându-se organul competent de soluţionare şi 

termenul în care poate fi atacată decizia. 

 

Capitolul VI: DISPOZIŢII FINALE 

Art. 34 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării sale de către Consiliul de 

administrație al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, dar nu mai 

târziu de 02.11.2020. 

Art. 35 Prezentul regulament poate suporta modificări, completări, optimizări, cu respectarea legislației 

în vigoare, pe baza consultării personalului salariat și al aprobării Consiliului de administrație al 

CMBRAE. 

Art.36 Dispozițiile regulamentului intern vor fi aduse la cunoștința salariaților prin afișare la sediul 

CMBRAE, în vederea informării angajaților.  

Art. 37 Cu data prezentului regulament își încetează valabilitatea orice dispoziție anterioară. 

 

 

DIRECTOR, 

Aurelia Florina Stănculescu 


