
Normative încadrare personal didactic auxiliar şi nedidactic1  
 
a) Grădiniţa cu program normal 
 

1. Îngijitor 

 1 grupă – 1/4 post, salariat prin plata cu ora;  
 2grupe – 1/2 post 
 3-5 grupe - 1 post;  
 6-9 grupe – 1 +1/2 posturi;  
 peste 9 grupe - 2 posturi;  
 peste 5 grupe şi unde încălzirea se face cu lemne – 2 posturi 

 
b) Grădiniţa cu program prelungit şi grădiniţa care funcţionează împreună cu 
creşa cu program zilnic. 
 

1. Administrator  
 1-5 grupe – 0,5 post  
 peste 5 grupe – 1post  

2. Contabil (dacă grădiniţa 
nu este arondată la centrul 
bugetar)  

 1-2 grupe – 0,25 post  
 3-5 grupe – 0,5 post 
 peste 5 grupe – 1 post  

3. Îngrijitor, bucătar, 
muncitor bucătărie, 
spălătoreasă, lenjereasă, 
muncitor calificat 

 Un post pentru fiecare 15 copii, în medie;  

4. Fochist   1-2 posturi, în medie, pentru fiecare punct 
termic în funcţiune.  

 
c) Grădiniţa cu program săptămânal şi grădiniţa care funcţionează împreună cu 
creşa cu program săptămânal 
 

1. Supraveghetor de 
noapte  

 Un post pentru fiecare două grupe de copii.  
 La fiecare trei posturi, astfel normate, se 

acordă încă unul pentru asigurarea activităţii în 
zilele nelucrătoare.  

2. Administrator  

 0.5-1 post /gradinita.  
 În funcţie de numărul grupelor şi alte condiţii 

specifice inspectoratul şcolar poate acorda 
postul de administrator din anul şcolar anterior, 

                                                   
1Conform Notificării nr. 44.990/28.12.1999, privind normativele de personalul didactic auxiliar si 
de personal de administratie din invatamantul preuniversitar salarizat de la bugetul de stat. 
 



cu excepţia unităţilor de grădiniţă nou înfiinţate.  
3.Contabil, (dacă grădiniţa 
nu este arondată la centru 
bugetar)  

 1-5 grupe – 0,5 post. 
 peste 5 grupe – 1 post.  

4.Bucătar, spălătoreasă, 
lenjereasă, muncitor 
bucătărie, îngrijitor, 
muncitor calificat sau 
altele asemănătoare.  

 Un post la 12 copii, în medie  

5. Fochist   1-3 posturi în medie pentru fiecare punct termic 
în funcţiune.  

 
 
d) Şcoală primară 
 

Îngrijitor (la şcoală care 
funcţionează de sine 

stătătoare) 

 0,25 post - pentru suprafaţa sub 300 mp. 
Activitatea se salarizează prin plata cu ora. 

 0,5 post -  pentru suprafaţa cuprinsă intre 301-
599 mp. 

 1 post -  pentru o suprafaţă de peste 600 mp.  
 
e) Şcoala cu clasele I-VIII, liceu, grup şcolar 
 

1. Contabil şef  1 post pentru fiecare ordonator de credite. 

2. Secretar şef2 
 1 post pentru fiecare instituţie de învăţământ cu 

peste 20 de clase. 
3. Secretar, administrator, 
contabil, funcţionar, 
magaziner, dactilograf  

  
 un post pentru fiecare 650 de elevi în medie. 

4. Bibliotecar 

 1 post pentru fiecare bibliotecă care are peste 
10.000 de volume înregistrate şi cel puţin 900 
fişe de cititor.  

 Normarea posturilor de bibliotecar se poate 
face luându-se în calcul media indicatorilor pe 
ISJ. 

5. Laborant  1 post pentru fiecare unitate de învăţământ 
care are laborator utilizat numai pentru lucrări 

                                                   
2 La şcolile coordonatoare de comună normarea posturilor de secretar (şef) se poate face luându-
se în calcul numărul claselor şcolilor afiliate sau renunţând la fracţiunile de normă de secretar 
plătite cu ora la alte şcoli pe total judeţ. 



de laborator.  
 La şcolile cu clasele I-VIII postul de laborant se 

poate norma numai dacă există 2 catedre de 
chimie, sau 3 catedre de biologie sau 4 catedre 
de fizică prevăzute cu ore de laborator. 

6. Informatician, analist 
programator 

 1 post la unităţile care au în dotare reţea de 
calculatoare. 

7. Tehnician 
 1 post pentru unităţile şcolare care au ateliere  

cu 50 de utilaje tehnologice sau 1000 elevi. 

8. Muncitor calificat 

 0,5 posturi pentru 15 - 19 săli de studiu, 
laboratoare, sala de sport; 

 1 post pentru 20 - 25 săli de studiu; 
 2 posturi pentru 26-35 săli de studiu; 
 3 posturi pentru mai mult de 35 de săli de 

studiu. 

9. Fochist 

 1-2 posturi pentru fiecare punct termic, în 
funcţie de necesităţi. 

 pentru fiecare centrală care funcţionează cu 
cărbuni se mai acordă 1 post de muncitor 
necalificat; 

10. Paznic, portar3 
 1 post pe tură numai pentru unităţile care deţin 

bunuri de valoare deosebită. 

11. Îngrijitor4 

 1 post pentru fiecare 700 mp suprafaţă de 
curăţenie la şcolile cu încălzire centrală; 

 1 post pentru fiecare 600 mp suprafaţă de 
curăţenie la şcolile cu încălzire pe lemne. 

 
f) Internat şi cantină 
 

1. Pedagog  1 post la 80 copii interni 
2. Spraveghetor noapte  1 post pentru fiecare internat 

                                                   
3 În mediul rural normarea posturilor se va face ţinând seama de numărul sălilor de clasă la nivel 
de comună. Pentru păstrarea documentelor şcolare se vor lua măsuri de asigurare a unei 
încăperi (cancelerie) cu grilaj metalic la uşi şi la fereste. Prevederile de mai sus se aplică şi la 
şcolile şi liceele de artă.  
4 La fiecare şcoală care funţionează cu mai puţin de 700 de mp respective 600mp suprafaţă de 
curăţenie dar nu mai puţin de 300 mp, se normează o jumătate de post. În suprafaţa de curăţenie 
se cuprind: săli de clasă, coridoare, săli de sport, cabinete, laboratoare, birouri, biblioteca, scări, 
grupuri sanitare, săli spectacol şi, cu excepţia grupurilor sanitare, se iau în calcul numai 
suprafeţele orizontale (planşeuri) ale acestor spaţii. 



3. Administrator5  1 post pentru fiecare internat cu cantină; 
4. Bucătar, muncitor 
bucătărie 

 1 post pentru fiecare 80 de mese servite în 
medie pe zi (0,25 mic dejun, 1 masa de prânz, 
0,75 cina). 

5. Îngrijitor  1 post pentru 700 mp suprafaţă de curăţenie 
6. Spălătoreasă, 
lenjereasă 

 1 post pentru fiecare 100 elevi interni. 

7. Muncitor calificat6  1 post pentru fiecare internat cu 300 - 400 de 
elevi interni. 

8. Magaziner, contabil  1 post pentru 300 de elevi interni 

9. Vizitiu, şofer 
 1 post pentru fiecare vehicul cu tracţiune 

animală, sau autovehicul  

10. Îngrijitor animale 
 1 post pentru cel puţin 40 porci 
 2 posturi pentru 80-120 porci 
 3 posturi pentru peste 120 porci 

 
g) Atelier – şcoală 
 

1. Magazioner, contabil  1 post pentru atelierele şcoală care realizează 
producţie 

2. Muncitor calificat 

 La atelierele şcoala cu mai puţin de 20 utilaje 
sau alte instalaţii, întreţinerea acestora se 
realizează de maiştri instructori; 

 1 post pentru atelierele care au 20 - 40 utilaje şi 
instalaţii. 

 2 posturi pentru atelierele cu peste 40 de utilaje 
şi instalaţii. 

 Dacă instruirea practică se efectuează în două 
schimburi, se acordă şi pentru schimbul al 
doilea numărul de posturi potrivit criteriilor de 
mai sus. 

 
 

                                                   
5 La unităţile şcolare care au normat un administrator şcolar nu se mai normează administrator la 
cantina şi internat. 
6 La fiecare internat care are mai puţin de 300 de elevi interni întreţinerea clădirii se face de 
muncitorul calificat al instituţiei şcolare de care aparţine.  
   La instituţiile de învăţământ cu centrală sau punct termic care funcţionează permanent, pe toata 
durata anului se pot norma 1-3 posturi de fochist, luându-se măsuri de organizare a schimburilor 
astfel încât să se asigure desfăşurarea normală a activităţii. 



h) Club sportiv şcolar 7 
 

1. Instructor sportiv 

 1 post pentru fiecare club sportiv şcolar care 
funcţionează cu minimum 7 grupe de 
performanţă la toate secţiile sau minimum 5 
grupe de performanţă la jocurile sportive 
(baschet, handball, fotbal, volei, rugby). 

2. Muncitor calificat pentru 
întreţinere şi reparaţii 
echipamente sportive 

 1 post pentru secţiile cu 50-100 biciclete; 
 2 posturi pentru secţiile cu peste 100 biciclete; 
 1 post pentru secţiile de canotaj cu cel puţin 15 

ambarcaţiuni; 
 1 post pentru secţiile de tennis de camp cu cel 

puţin 4 norme didactice; 
 1 post pentru fiecare 3 norme didactice cu cel 

puţin 70 perechi de schiuri; 
 1 post pentru fiecare club sportive şcolar care 

are secţii de tir, scrimă, biatlon, pentatlon 
modern cu cel puţin patru norme didactice şi ½ 
post la două norme didactice. 

3. Secretar 
 0,5 post pentru club cu 100-400 elevi sportive; 
 1 post pentru fiecare 400 elevi, în medie. 

4. Îngrijitor  1 post pentru fiecare 600 mp. 

5. Spălătoreasă 

 1 post pentru fiecare 100 elevi sportivi, la 
spălătoria manuală, în medie; 

 1 post pentru fiecare 200 elevi sportivi, la 
spălătoria mecanică, în medie. 

6. Muncitor calificat 
 1 post pentru 4 terenuri de tenis; 
 1 post pentru un teren de fotbal. 

7. Paznic  1 post pe tură pentru fiecare club sportive 
şcolar care funcţionează în clădire proprie. 

8. Administrator  1 post pentru fiecare club care are sediu şi 
baze sportive proprii. 

i) Club al elevilor şi preşcolarilor8  

                                                   
7 La şcolile şi liceele cu program de educaţie fizică şi sport se aplică criteriile de normare 
prevăzute pentru personalul ajutător de la cluburile sportive şcolare.  
   Personalul de la internatul şi cantina clubului sportiv şcolar se normează potrivit prevederilor de 
la punctul f).  
   La secţiile sportive organizate în cadrul unor şcoli sau licee se aplică criteriile de normare 
prevăzute la cluburile sportive şcolare.  
 



 
 
1. Secretar, funcţionar, 
magaziner sau altele 
asemănătoare 

 1 post pentru fiecare club care funcţionează cu 
2000 elevi şi preşcolari în medie. 

2. Îngrijitor  1 post pentru fiecare 700 mp suprafaţă de 
curăţenie. 

3. Muncitor calificat 
 1 post pentru fiecare club cu până la 16 săli de 

studiu inclusiv cele pentru activitatea artistică 
sau practice-aplicativă. 

4. Paznic  1 post pe tură pentru cluburile ce deţin bunuri 
materiale deosebite. 

 

                                                                                                                                                       
8 Pentru Palatul Copiilor din Bucureşti, numărul posturilor de personal se aprobă de Ministerul 
Educatiei Cercetării şi Tineretului. 


