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CAPITOLUL I 

I.1 DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1(1) R.O.I. este elaborat în conformitate cu Codul Muncii, Legea nr.1/2011, Legea educaţiei 
naţionale, Legea nr.90 privind protecţia muncii , Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
învăţământului preuniversitar (2011) , corelate cu condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii în 
grădiniţa noastră. 

          (2) Prezentul regulament cuprinde ansamblul de prevederi privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii specifice unităţii noastre pe compartimente şi  comisii. Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al  Grădiniţei ”Prichindel” Pucioasa, constituie un sistem unitar de norme obligatorii 
pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic din 
unitate, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii 
sau reprezentanţii legali ai acestora şi asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea 
Educaţiei Naţionale şi a celorlalte norme legale al căror obiect de reglementare îl constituie 
raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor 
de învăţământ preuniversitar.  

           (3)  Dispoziţiile prezentului regulament vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale 
Uniunii Europene, precum şi cu prevederile Constituţiei României, ale Legii 53/2003, Codul 
Muncii, modificată şi completată de Legea nr.11/2011, ale Legii nr.87, Legea calităţii în educaţie, 
precum pe prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente. 

Art.2. Activitatea din aceasta unitate se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 
ideologice, politice sau religioase, în incinta unităţii fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 
formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism 
religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire 
socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic. 
Art.3 Prezentul R.O.I. stimulează personalul didactic şi auxiliar, alţi factori educaţionali şi parteneri 
interesaţi să acţioneze pentru realizarea politicilor educaţionale în domeniul învăţământului 
preşcolar. 

Art.4 Respectarea R.O.I. contribuie la crearea unui climat de muncă, disciplină, responsabilitate şi 
iniţiativă şi la promovarea unei imagini pozitive a instituţiei în relaţia cu alte instituţii, cu 
comunitatea educaţională şi socială. 

Art.5 Cunoaşterea, asumarea şi respectarea R.O.I. este obligatorie pentru tot personalul grădiniţei, 
precum şi pentru persoanele care intră în contact cu această instituţie sau care colaborează cu 
grădiniţa. 

 Art. 6(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor.  

            (2) Structura anului de învăţământ, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, 
vacanţelor, se stabileşte prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cu consultarea federaţiilor 
reprezentative la nivel de ramură - învăţământ. 
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(3) În situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi 
suspendate pe o perioada determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:  

(a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor şi cu 
aprobarea inspectorului şcolar general; 

(b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar general, 
cu aprobarea Ministerului Educaţiei  Nationale 

(c) la nivel regional sau naţional prin Ordinul ministrului M.E.N 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 
şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin 
decizia directorului unităţii de învăţământ. 

Art.7. Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat de către un colectiv de lucru, numit de 
Consiliul de Administraţie, din care să facă parte şi reprezentanţii părinţilor, coordonat de un cadru 
didactic, conform art.24 din R.O.F.U.I.P. 

I.2 PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Art.8. Grădiniţa “Prichindel”  se organizează şi funcţionează, conform legii, pe baza principiilor:  
a) echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 
b) calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi 
la bune practici naţionale şi internaţionale; 
c) centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 
d) eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin 
gestionarea resurselor existente;  
e) recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice 
şi religioase; 
f) transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin 
comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 
g) incluziunii sociale; 
h) participării şi responsabilizării părinţilor. 

  

I.3 OBIECTIVELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

Art.9. Educaţia copiilor are ca finalitate principală formarea competenţelor de a învăţa pe tot 
parcursul vieţii,  să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile, să-şi formeze o concepţie 
despre viaţă, bazată pe un stil de viaţă sănătos, pe valorile umaniste, ştiinţifice şi interculturale, să se 
formeze în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului precum şi al valorilor moral-civice, al respectului pentru natură şi mediul înconjurător 
natural, social şi cultural.  
Art.10. Obiectivele învăţământului preuniversitar se realizează prin intermediul unor strategii 
didactice moderne, fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei şi adaptate la 
contexte variate de practică şcolară. 
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CAPITOLUL II 

II.1 ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art. 11. (1) Unitatea de învăţământ preşcolar este  obligată să şcolarizeze, cu prioritate, în limita 
planului de şcolarizare aprobat,  copiii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de 
învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui 
legal.  
(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate 
şcolară de învăţământ preşcolar , decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în 
urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar la care se solicită înscrierea, în limita planului 
de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a unităţii de 
învăţământ preuniversitar respective.  
(3) Prin regulamentul intern, unităţile de învăţământ au obligaţia să stabilească condiţiile şi 
termenul până la care vor înscrie copiii care au domiciliul în altă circumscripţie şcolară.  
Art. 12. Planul de şcolarizare al unităţii de învăţământ preuniversitar se fundamentează şi se 
întocmeşte, în conformitate cu proiectele de dezvoltare instituţională, este coordonat de către 
director, după consultarea consiliului profesoral, a reprezentanţilor părinţilor, a agenţilor economici 
şi se aprobă de către consiliul de administraţie al acesteia, cu avizul conform al inspectoratului 
şcolar judeţean. 

 Art.13. Programa pentru învăţământul preşcolar cuprinde activităţi destinate să promoveze şi să 
stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte. 

Art.14.(1) Conţinutul procesului instructiv-educativ din grădiniţă este structurat în planuri de 
învăţământ pe două niveluri de vârstă: nivelul I: 3-5 ani, nivelul II : 5-6/7 ani. 

(2) Activităţile desfăsurate cu preşcolarii de 3-5 ani sunt concepute şi organizate din 
perspectiva orientării, iar cele desfăşurate cu cei de 5-6/7ani vor fi concepute şi organizate din 
perspectiva pregătirii pentru şcoală. 

(3) Planurile de învăţământ şi programele pentru alternativa educaţională Step by Step sunt 
aprobate de M.E.C.T.S. şi avizate de comisia de specialitate pentru învăţământ alternativ. 

Art.15. Planurile de învăţământ şi programele şcolare sunt obligatorii. 

Art.16. Metodologiile didactice utilizate, ca şi strategiile aplicate în domeniul didactic, valorizează 
copilul, îl diferenţiază şi îl individualizează, în vederea sprijinirii sale potrivit ritmului propriu de 
dezvoltare. 

Art.17. În demersul didactic este interzisă discriminarea copiilor după criterii care vin în 
contradicţie cu drepturile copilului. 

Art.18. Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări curriculare care vizează 
proiectarea didactică a activităţilor cu întreaga grupă de copii, a jocurilor şi activităţilor alese. 

Art.19. (1) Mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ sunt: jocul, ca joc 
liber, dirijat sau didactic, activităţi didactice alese şi/sau comune; 

   (2) Jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală de învăţare, mijlocul de realizare şi 
metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii copiilor, ca un drept al acestuia . 
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Art. 20. (1) Sructura anului de învăţământ este aceeaşi stabilită  pentru învăţământul primar. 

   (2) Grădiniţa funcţionează continuu, aceasta putând fi închisă temporar, dar nu mai mult de 
30 de zile pe an, pentru efectuarea lucrărilor de igienizare şi reparaţii. 

   (3) În perioada închiderii unităţii, conducerea va lua măsuri de asigurare a protecţiei 
copiilor în grădiniţele apropiate. 

   (4) În perioadele de vacanţă, copiii pot veni la grădiniţă, în cazul în care părinţii solicită 
acest lucru şi vor desfăşura activităţi recreative şi distractive. 

 Art.21.(1) Efectivele formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar se constituie, între 
limite minime şi limite maxime, conform prevederilor legale. 
În unităţile de învăţământ preuniversitar, formaţiunile de studiu se constituie, la propunerea 
directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale şi 
cuprind grupe constituite dupa criteriul vârstei astfel:  

a. Grupa mică: 2-3-4 ani 
b. Grupa mijlocie: 4-5 ani 
c. Grupa mare 5-6 ani 

(2) în organizarea grupelor se respectă, de regulă vârsta copiilor şi/nivelul de dezvoltare 
globală a acestora. 

(3) Forma de organizare a învăţământului preprimar şi structura după care funcţionează 
grădiniţa noastră este grădiniţă cu program prelungit, care asigură educaţia, pregătirea 
corespunzătoare a copiilor pentru şcoală, precum şi protecţia socială a acestuia ( hrană, 
supraveghere şi odihnă), pe durata a 9 ore/zi ( 8.00 -17.00). 

Art22. (1) Grupa de preşcolari se constituie şi cuprinde în medie 15 copii, dar nu mai puţin de 10 şi 
nu mai mult de 25. 

(2) In funcţie de solicitări şi de posibilitatile unităţii se vor înscrie şi peste 25 de copii la 
grupă, cu acceptul educatoarelor, şi cu respectarea numărului total de copii, prevăzut în autorizaţia 
de funcţionare. 

Art.23.(1) În limita locurilor admise de planul de şcolarizare pot fi înscrişi copii în vârstă de 2-6 
ani. 

 (2) La înscriere au prioritate copiii din grupele mari, de pregătire pentru şcoală; 

 (3) La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu; 

 (4) Înscrierea copiilor în grădiniţă se face fără perceperea unor taxe de înscriere; 

Art. 24. Înscrierea copiilor în grădiniţă se face, de regulă, la începutul anului şcolar sau pe parcursul 
acestuia în limita locurilor disponibile: 

Art. 25. Actele necesare înscrierii copilului în grădiniţă, sunt: 

(a) Cerere de înscriere; 

             (b) Copie după certificatul de naştere al copilului; 

(c) Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; 
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(d) Avize epidemiologice, eliberate potrivit pevedetilor legale; 

(e) Adeverinţe de salariat pentru părinţi; 

Art.26. Cererile de înscriere şi datele de rigoare se completează în Registrul juridic de înscriere, 
aprobat de M.E.N 

Art.27. Transferarea copiilor de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor 
legali, cu avizul celor două unităţi, în limita locurilor disponibile. 

Art.28. Scoaterea copiilor din evidenţa grădiniţei se face în următoarele condiţii: 

(a) în caz de boală infecţioasă cronică( cu avizul medicului ); 
(b) în cazul absentării a două săptămâni consecutive fără motive( se cosideră motivate zilele 

în care copilul lipseşte din cauza îmbolnăvirii lui, a unui părinte, precum şi a concediului 
legal al părinţilor).    

Art.29. Pentru asigurarea hranei copiilor, părinţii, tutorii legali ai acestora plătesc anticipat o 
contribuţie lunară stabilită de legislaţia în vigoare, corespunzătoare veniturilor lunare ale acestora şi 
de numărul copiilor aflaţi în grădiniţe şi /sau creşe. 

1)Contribuţia se modifică la cererea şi cu acordul părinţilor, în funcţie de creşterea inflaţiei. 

2)Contribuţia se încasează conform hotărârii Consiliului de Administraţie, la tariful maxim 
pentru toţi copiii, integral şi anticipat până  la sfarsitul fiecarei saptamani. 

3)De încasarea contribuţiei la timp şi integral se ocupă şi răspunde administratorul unităţii. 

             4) Reducerea contribuţiei pentru hrana zilnică determinată de motivele absenţei copilului, 
se face potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art.30. Pentru menţinerea frecvenţei copiilor, cadrele didactice vor lua toate măsurile necesare şi 
sunt direct răspunzătoare de acestea. 

II.2 ORGANIZAREA PERSONALULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.31.(1) Activitatea internă a grădiniţei se organizează în baza prevederilor R.O.I. 

           (2) R.O.I. stabileşte norme cu caracter de obligativitate pentru întreg personalul din unitate, 
precum şi norme pentru compartimentele şi comisiile specifice unităţii noastre. 

Art.32. Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi sanitar au obligaţia de a respecta ordinea, 
disciplina, programul de muncă ,R.O.I., sarcinile specifice şi obligatorii din fişa postului. 

Art. 33. Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat are 
datoria şi obligaţia de a  respecta normele privind asigurarea protecţiei, sănătăţii şi integrităţii 
copilului pe timpul cât acesta se află în incinta unităţii.  

Art. 34. Activitatea unităţii se desfăşoară în cadrul compartimentului de activitate reliefate în 
organigramă, respectându-se relaţiile dintre acestea, precum şi specificul de funcţionare al fiecăruia 
în  parte. 

Art.35. Conducerea grădiniţei este asigurată de către Consiliul Profesoral, Consiliul de 
Administraţie ca organe de decizie şi direcţiune, Comisia metodică, Comisii pe probleme ca organe 
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de lucru. Organigrama unităţii  se aprobă în fiecare an de către Consiliul Profesoral la propunerea 
Consiliului de Administraţie ,este parte a prezentului regulament.  

Art. 36. Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri operaţionale anuale şi 
semestriale supuse aprobării Consiliului de Administraţie. 

Art.37. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura 
comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, 
planurile de activitate, alte materiale.  

Art. 38. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele 
motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna 
ulterior de luare la cunoştinţă. 

 Art. 39. (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele 
de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a unităţii de învățământ prescolar. 
(2) Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 
organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, 
compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin 
care unitatea de învăţământ preuniversitar acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi 
speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice. Organigrama se propune de către 
director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se 
înregistrează ca document oficial. 
(3) Planurile de vacantare a posturilor şi încadrare cu personal se întocmesc de către director, şi 
se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean. 
(4) Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice şi  comisii de lucru pe 
diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile 
prezentului regulament. 
(5) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care 
se află în subordinea directorului în conformitate cu organigrama proprie şi hotărârile interne ale   
unităţii. 
(6) La nivelul unităţii, funcţionează compartimente de specialitate (  financiar-contabil, 
administrativ şi alte compartimente obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare). 
 

II.2.1 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
Art.40. (1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administraţie 
al unităţii de învăţământ preuniversitar, este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este 
alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învăţământ preuniversitar (de întreţinere şi 
curăţenie, paznici, personalul de cantină) . 
(2) Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale. 
(3) Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii:  
a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie; 
c) întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului spre 
aprobare; 
d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii, 
şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 
e) face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul 
unităţii; 
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f) întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenţa consumurilor de materiale aprobate de factorii 
de conducere, cu justificările corespunzătoare;  
g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire; 
h) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii 
în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 
i) realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei; 
j) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-
materiale;  
k) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la 
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului 
financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 
l) propune conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar calificativele anuale ale 
personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 
m) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi 
eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din 
compartimentul administrativ; 
n) încasează alocaţia de hrană între 1-15 ale lunii;..? 
o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării 
integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, raport ce va 
fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale. 
p) răspunde de colectarea  şi reciclarea selectivă a deşeurilor; 
q) alte atribuţii. 
(4) În situaţii speciale (post vacant, inexistenţa postului etc.) Consiliul de Administraţie, la 
propunerea directorului, va stabili ca atribuţiile şi responsabilităţile, prevăzute la alineatul 
precedent, să fie cuprinse în fişa postului altor angajaţi. 
 

II.2.2 COMPARTIMENTUL FINANCIAR 
 Art.41.(1) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ 
preuniversitar. 
             (2)Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, 
ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi 
patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la 
finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 
            (3)Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi 
asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil”   
           (4)Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 
a) organizează,  conduce  şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii  în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, 
regulamentul intern şi hotărârile consiliului de administraţie; 
c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor 
metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; 
e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 
patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a 
documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege 
şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 
g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 
h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ 
preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi; 
i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informaţional; 
j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul 
instituţiei; 
k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special; 
l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele 
legale în materie; 
m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite 
de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie. 
n) alte atribuţii 

    (5)În situaţii speciale (post vacant, inexistenţa postului etc.) consiliul de administraţie, la 
propunerea directorului, va stabili ca atribuţiile şi responsabilităţile, prevăzute la alineatul 
precedent, să fie cuprinse în fişa postului altor angajaţi. 
 

 CAPITOLUL III 
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

III.1 DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 42. (1) Managementul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică este 
asigurat, în conformitate cu prevederile legale. 
             (2)În conformitate cu prevederile legale unitatea  este condusă de consiliul de administraţie 
şi director.  Conducerea unităţii de învăţământ   acţionează în comun alături de consiliul profesoral, 
comitetul de părinţi, reprezentanţii agenţilor economici şi autorităţile administraţiei publice locale, 
în activitatea pe care o desfăşoară. 
Art. 43.(1) Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar se asigură de 
către Inspectoratul Şcolar Judeţean printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanţele 
judecătoreşti a unităţilor de învăţământ preuniversitar se face pe bază de delegaţie emisă de director. 
           (2) În cazul reprezentării de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
directorul unităţii de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a urmări derularea proceselor şi de a 
depune toate diligenţele necesare soluţionării corecte şi legale a dosarelor. 
 

III.2 CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
III.2.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei de 
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ale prezentului regulament. 
 Art. 44. (1) Consiliul de Administraţie ca organ de conducere al Grădiniţiei”Prichindel”este 
constituit din 7- membrii în conformitate cu prevederile legii, ale Metodologiei de organizare şi de 
funcţionare a consiliului de administraţie, stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
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            (2)Consiliul de Administraţie din unitate   este condus de un preşedinte de şedinţă, ales din 
rândul cadrelor didactice din unitatea de învăţământ preuniversitar, pe o perioadă de 1 an, ajutat de 
un secretar. 
            (3)Şedinţele Consiliului de Administraţie au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. În funcţie de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de 
către consiliul de administraţie se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau 
secret, al majorităţii celor prezenţi, conform legii.  
            (4)Directorul  este  membru de drept al Consiliului de Administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă.  
 
Art. 45. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 
prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie şi cu 
prevederile prezentul regulament.  

Art.46. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ 
preuniversitar; b)  aprobă planul managerial al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar; 
c) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 
preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare; 
d) avizează proiectul planului de şcolarizare;  
e) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control  Managerial Intern; 
f) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director  şi emite decizia de numire pentru director 
şi pentru directorul adjunct; 
g) aprobă transferurile şcolare ale  copiilor, în conformitate cu prezentul regulament; 
h) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ 
preuniversitar;  
i) adoptă proiectul de venituri şi cheltuieli din surse extrabugetare şi avizează execuţia bugetară la 
nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;  
j) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în 
consiliul profesoral, în comisia paritară şi în consiliul elevilor; 
k) aprobă fişa de identitate a unităţii de învăţământ preuniversitar; stabileşte poziţia grădiniţei în 
relaţiile cu terţii; 
l) numeşte comisiile de cercetare disciplinară; 
m) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 
învăţământ; 
n) aprobă orarul instituţiei de învăţământ; 
o) aprobă graficul de desfăşurare a  practicii pedagogice; 
p) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a  copiilor, solicitând rapoarte 
sintetice din partea şefilor  de comisii metodice; 
r) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi 
desfăşoară activitatea unitatea;      
s) aprobă curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral; 
ş) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar precum şi schema de personal 
nedidactic; 
t) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 
învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor 
anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale 
scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar; 
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ţ) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale 
pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din Raportul general privind starea 
şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar, a analizei şefilor 
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; aprobă programe de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral; acordă titlul de 
“profesorul anului”, pe unitatea de învăţământ preuniversitar, personalului cu rezultate deosebite la 
catedră, la propunerea consiliului profesoral; 
u)  sancţionează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;  
v)  îşi asumă răspunderea public;  
x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului.  
 
 

III.2.2.DIRECTORUL  
Art. 47. Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt cele 
prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament. 
Art. 48. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt în conformitate cu 
prevederile legale şi cu cele prevăzute în prezentul regulament. 

Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii: 

1) organizează activitatea educaţională; 
2) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ preuniversitar şi realizează conducerea 
executivă a acestuia; 
3) organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ 
preuniversitar; 
4) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ preuniversitar în colaborare cu 
autorităţile locale; 
5) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
6) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ preuniversitar cu cele la nivel 
naţional şi local; 
7) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 
unităţii de învăţământ preuniversitar; asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă; 
8) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
9) propune spre aprobare în consiliul de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie 
bugetară;  
10) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
11) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a 
unităţii de învăţământ preuniversitar; 
12) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ 
al consiliului profesoral şi al Comitetului local de dezvoltarea parteneriatului social pentru formarea 
profesională, pentru învăţământul profesional şi tehnic, aprobat de consiliul de administraţie;  
13) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar judeţean datele statistice pentru 
sistemul naţional de indicatori privind educaţia; pentru statistici privind etnia elevilor, conlucrează 
cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul şcolar, cu liderii formaţiunilor etnice 
locale; 
14) numeşte profesorii pentru învăţământul preşcolar  la clase şi consilierul educativ cu 
aprobarea consiliului de administraţie; stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu aprobarea 
consiliului de administraţie; 



 

  
 

 

12 

15) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de 
administraţie şi semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a 
elevilor;  
16) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului 
colectiv de muncă;  
17) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. 
18) stabileşte componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ 
preuniversitar, cu avizul consiliului de administraţie; 
19) elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de 
administraţie;  
20) coordonează elaborarea ofertei educaţionale a şcolii şi o propune spre aprobare consiliului 
de administraţie; 
21) asigură, prin responsabilii  comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  
22) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic;  
23) controlează, cu sprijinul şefilor comisiilor metodice calitatea procesului instructiv-educativ 
prin verificarea documentelor, asistenţe la ore şi participări la diverse activităţi educative 
extracurriculare şi extraşcolare;  
24) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, a membrilor consiliului de administraţie, a  
responsabililor de comisii metodice;  
25) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale 
personalului didactic, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de 
lucru;  
26) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea 
raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ preuniversitar;  
27) propune consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar vacantarea 
posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic;  
28) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie răspunderea publică pentru performanţele 
unităţii de învăţământ preuniversitar, pe care o conduce;  
29) comunică în scris inspectoratului şcolar judeţean situaţia angajării pe posturi didactice a 
candidaţilor validaţi după concurs, a candidaţilor participanţi la concurs şi nerepartizaţi, precum şi 
situaţia posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii 
de învăţământ preuniversitar sau al consorţiilor şcolare; 
30) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar. 
Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar; îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;  
31) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ 
preuniversitar; asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;  
32) răspunde de introducerea datelor în SIIIR 
33) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii şi 
accesul mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de 
control asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
34) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o 
conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. Raportul este avizat de consiliul de 
administraţie, este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean. 
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35) aprobă graficul serviciului pe  grădiniţă al personalului didactic  ; atribuţiile acestora sunt 
precizate în regulamentul intern al  grădiniţei;   
Art. 48. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 
32, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu. 
Art. 49. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ 
preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de 
lege. 
(2) În cazul în care acest organism încalcă prevederile legale, directorul interzice aplicarea lor şi 
va informa, în termen de trei zile, inspectorul şcolar general. 
(3) Directorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza normelor 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
(4) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 
(5) Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către inspectorul şcolar general. 
(6) Coordonatorii structurilor care aparţin de o unitate de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică sunt numiţi din rândul cadrelor didactice titulare din acele structuri şi 
beneficiază de drepturile stabilite prin lege 
(7) Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ 

preuniversitar. 
(8)  

III.3 ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL 
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

III.3.1 CONSILUL PROFESORAL 
Art. 50. (1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază într-o unitate de învăţământ 
preuniversitar, cu personalitate juridică, constituie Consiliul Profesoral al unităţii de învăţământ 
preuniversitar. Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic Consiliul 
profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie. 
(2) Participarea la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară
(3) Şedinţele Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar se constituie legal în 
prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor. 

. 

(4) Hotărârile se iau prin vot secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora 
şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar. 
(5) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului 
Profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 
consiliului profesoral şi de a convoca, în scris, consiliului profesoral cu cel puţin 48 de ore înainte. 
Secretarul Consiliului Profesoral comunică directorului cadrele didactice absente nemotivat. La 
şedinţele Consiliului Profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi 
desemnaţi ai părinţilor,  ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-
verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară
(7) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se 
înregistrează în unitatea de învăţământ preuniversitar pentru a deveni document oficial, se 
îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru 
autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila. 

. 

(8) Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de 
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
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solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează 
într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ 
preuniversitar. 
Art. 51. Atribuţiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte 
atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului. 

Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii: 

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 
(b) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 
(c) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul 
general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar;  
(d) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie; 
(e) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 
a şcolii;  
(f) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate 
precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;  
(g) aprobă componenţa nominală a comisiilor  metodice din unitatea de învăţământ 
preuniversitar; 
(h) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;  
(i) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 
performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 
(j) decide asupra acordării recompenselor pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, conform reglementărilor în vigoare;  
(k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii; validează oferta de 
discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;  
(l) avizează proiectul planului de şcolarizare;  
(m) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;  
(n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de 
predare, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe 
baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;  
(o) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională 
continuă a cadrelor didactice;  
(p) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de “profesorul anului” 
personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ preuniversitar; 
(q) acordă recomandările pentru concursul de obţinere a gradaţiilor de merit ; 
(r) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
(s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a 
inspectoratelor şcolare judeţene  sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, 
care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratelor şcolare judeţene  
propuneri de modificare sau de completare;  
(t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 
unitatea de învăţământ preuniversitar; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a 
procesului didactic;  
(u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii ; 
(v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 
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III.3.2.COMISIILE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
III.3.2.1.COMISIILE METODICE 

 
Art. 52. (1) În cadrul  unităţii,  comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. 
(2) În  unitatea noastră, comisiile metodice se constituie pe grupe de vârstă. 
(3) Activitatea  comisiei metodice este coordonată de şeful comisiei metodice, numit de 
director, dintre membrii comisiei, în prima şedinţă a comisiei, la propunerea acestora şi aprobat de 
consiliul de administraţie. 
Art. 53. Atribuţiile  comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere consiliului 
profesoral. 
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale; 
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 
evaluarea  copiilor; 
g) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de 
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
h) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii  comisiei 
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; 
i) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice; 
j) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii. 
Art. 54. Atribuţiile responsabilului  comisie metodică sunt următoarele: 
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte planul 
managerial al  comisiei, realizează instrumente de lucru , elaborează rapoarte şi analize, propune 
planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte 
documente stabilite prin regulamentul intern); 
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de  
comisie metodică este stipulată în fişa postului didactic;  
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 
preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 
comisiei metodice; 
d) monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii  comisiei; 
e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate 
de activitatea profesională a membrilor acesteia; 
f) are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de 
învăţământ şi cu acceptul conducerii acesteia; 
g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 
directorului.  
Art. 55. Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar (sau la solicitarea recomandarilor scrisorilor 
metodice) după o tematică elaborată la nivelul comisiei sub îndrumarea responsabilului de comisie 
metodică şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar sau ori de câte ori directorul 
ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar. 
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III.3.2.2.COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN 
MEDIUL ŞCOLAR 

 
Art. 56. (1) La nivelul unităţii se înfiinţează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
mediul şcolar. 
(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar elaborează şi adoptă propria strategie de prevenire şi 
combatere a violenţei în mediul şcolar. 
Art. 57. (1) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este alcătuită din 3-
5 membri: 

- 1-2 cadre didactice alese de Consiliul Profesoral;   

- 1 reprezentant al părinţilor; 

- 1 reprezentant al autorităţii locale cu competenţe în domeniul combaterii violenţei în 
rândul tinerilor;  

- 1 reprezentant al autorităţii judeţene. 

(2) Componenţa Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 
stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, după discutarea şi 
aprobarea ei în consiliul de administraţie. 
(3) Comisia are obligaţia de a susţine aplicarea Regulamentului intern al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, de a colabora cu autorităţile judeţene  şi cu cele locale pentru a creşte siguranţa în 
unitatea de învăţământ preuniversitar. 
(4) Comisia elaborează un raport semestrial privind asigurarea siguranţei elevilor în unitatea de 
învăţământ preuniversitar. 
  În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigurarea siguranţei în unităţile de 
învăţământ preuniversitar se realizează de către administraţia publică locală, inspectoratele şcolare 
judeţene  şi de organele Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
Art. 58. În fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral şi comisiile consiliului reprezentativ al 
părinţilor, elaborează un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în 
şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispoziţia organelor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
Art.59. Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de 
Poliţie   sau ai inspectoratelor judeţene de poliţie, ai Direcţiei Generale de Jandarmi  ori ai 
inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi ai autorităţii administraţiei publice locale analizează, 
trimestrial, modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborând 
şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar. 
Art. 60. (1) Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt 
următoarele: 
(a) gestionează sistemul de comunicare între  grădiniţă, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 
educaţionali; 

(b) sesizează conducerea grădiniţei şi comisia judeţeană  pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

(c) analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 
(d) realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul  grădiniţei, 

adaptat condiţiilor  acesteia  şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul  preşcolar, cu planul comisiei judeţene  şi cu planul managerial 
al directorului; 
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(e) urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul  
grădiniţei; 

(f) evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul  
preşcolar propriu; 

(g) elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene  pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în mediul  grădiniţei. 

(2) Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul  preşcolar se 
desfăşoară după un regulament propriu, discutat şi aprobat în consiliul de administraţie. 
Art. 61. (1) Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali, 
au stabilit pentru  copiii unităţii   ca semn distinctiv,   eşarfa  galbena. 
(2) Semnele distinctive prevăzute la alin.1 vor fi comunicate organelor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
 

III.3.2.3. COMISIA DE DISCIPLINĂ 
Art. 62. (1) Comisia de disciplină a personalului din  grădiniţă  funcţionează respectând prevederile 
legale. 
(2) Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt:  

- prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind 
nevinovat, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;  

- garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat 
disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în 
apărarea sa;  

- obligaţia comisiei este de a proceda la soluţionarea cauzei cu respectarea termenului de 30 
de zile, conform prevederilor legale;  

- legalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege, conform 
prevederilor legii;  

- unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o 
singură sancţiune disciplinară. 

Art. 63.(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea, cu 
vinovăţie, a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 
încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 
unităţii/instituţiei, conform legii. 
(2) Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea şi contestarea 
deciziilor respectă prevederile legii. 
 

III.3.2.4. COMISIA PENTRU PREVENIREA DISCRIMINĂRII 
Art. 64. (1) La nivelul grădiniţei se constituie şi funcţionează comisia pentru combaterea 
discriminării. 

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii 
incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea 
culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere 
generate de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, 
limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă 
gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii 
inclusive. 
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(3) Comisia va fi formată din 3 sau 5 membri

(4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea discriminării sunt următoarele:  

, astfel: un părinte, un cadru didactic şi unul din 
vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor,  respectiv doi părinţi, două cadre didactice şi unul din 
vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să 
participe, în calitate de observatori, reprezentanţi ai ONG-urilor cu activitate în domeniul 
drepturilor omului. 

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării, în scopul asigurării 
respectării în unitatea de învăţământ a principiilor şcolii incluzive; 

b) colaborarea cu  părinţii,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, ONG-uri cu activitate în domeniul drepturilor omului şi 
alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare; 

c)  elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită a personalului şi a elevilor, care să 
reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii 
de învăţământ în acest sens şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent 
aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă. 

d) transmiterea de propuneri de măsuri disciplinare, către Consiliul de Administraţie,  în cazul 
încălcării, de către personalul unităţii de învăţământ şi de către elevi, a codurilor de conduită şi a 
legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare.  

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a 
acestora, Consiliului de Administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau Consiliului 
Profesoral, după caz; 

f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 
principiilor şcolii incluzive; 

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării; 

j) elaborarea, anuală, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea 
discriminării şi cu privire la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi, după caz, 
segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în  raportul anual 
cu privire la activitatea desfăşurată de unitatea de învăţământ; 

(4) Inspectoratele şcolare judeţene  vor monitoriza activitatea comisiilor de combatere a 
discriminării din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

III.3.2.5. ALTE COMISII DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Art. 65. La nivelul unităţii funcţionează alte comisii de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare, 
menţionate în anexa 2 a prezentului regulament: 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare;  
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b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 
şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin 
afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;  

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei  

d) cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.                  

 

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă: 

Atribuţii: 
1. Prezintă oferta de programe de formare continuă acreditate si neacreditate cadrelor 

didactice din unitatea de invăţământ; 
2. Completează baza de date privind formarea continuă si persoanele cu statut de 

formator; 
3. Completează fişele personale ale cadrelor didactice; 
4. Aplică chestionare pentru analiza nevoii de formare; 
5. Prezintă colegilor materialele si comunicările de la C.C.D.Dâmboviţa; 
6. Prezintă programele de formare prin proiecte I.S.J. 
7. Realizează tabelul cu personalul didactic din unitate stipulând cursurile de formare 

parcurse de fiecare. 
 

Comisia pentru proiecte/parteneriate internaţionale, programe şi proiecte educative: 
Atribuţii: 

1. Centralizează la nivelul unităţii proiectele şi programele implementate. 
2. Asigură implementarea planului de activităţi anual şi semestrial pe 

problematica programelor comunitare  şi proiecte educative la nivelul 
unităţii. 

3. Participă la sesiunile de informare şi formare organizate de I.S.J. şi C.C.D. pe 
tematica programelor comunitare şi proiecte educative. 

4. Demultiplică informaţia transmisă de inspectorul de specialitate în teritoriu în 
beneficiul cadrelor didactice. 

 
Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ: 
Atribuţii: 

1. aranjează vitrinele şi  panourile  existente pe holurile grdiniţei; 
2. realizează materialele necesare decorării spaţiilor ; 
3. organizează expoziţii cu lucrările copiilor; 
4. realizează comunicarea  cu mass-media şi alte instituţii. 

 
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă: 
Atribuţii: 

            1. elaborează norme de proteţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont 
de riscurile şi accidentele ce pot interveni; 
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           2. organizează instructaje de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare şase luni);  

           3. efectuează instructaje de protectie a muncii. pentru activităţi extracurriculare (de către 
conducătorii activităţilor);  

           4. elaborează materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 
grădiniţă şi în afara grădiniţei;  

            5. asigură condiţiile normale de desăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu 
administraţia. 
 
Comisia pentru situaţii de urgenţă: 

1.  Întocmeşte planul de apărare împotriva incendiilor; 
Atribuţii: 

2. Realizează instruirea personalului conform D.G.P.S.I.; 
3. Colaborează cu cadrele didactice pentru includerea în planificările semestriale a unor 

tematici specifice. 
 
Comisia pentru asigurarea serviciului pe grădiniţă: 
Atribuţii: 

1. Realizează graficul serviciului pe unitate şi responsabilităţile fiecăreia(2 persoane pe 
zi): intrare clădire, asistentă la alimente şi monitorizare bucătărie. 

2. Prezentarea la ora 7.30 în unitate . 
3. Asistă la scoaterea alimentelor pentru pregătirea mesei (cântărire, porţionare, etc.) 
4. Verifică prezenţa la program a întregului personal din toate sectoarele de activitate. 
5. Verifică securitatea intrărilor dupa ora 8,00. 
6. Consemnează în registrul de evidenţă persoanele străine care intră în unitate, pe baza 

documentelor de identificare, precum şi evenimentele înregistrate. 
7. Participă alături de director, asistentele medicale, administrator şi bucătărese la 

stabilirea meniului, pentru săptămâna următoare. 
8. Monitorizează felul în care meniul este acceptat de către copii (masa de prânz) şi 

informează directorul. 
 
Comisia  pentru activităţi extraşcolare, concursuri  şi acţiuni comunitare:   
Atribuţii: 
1. elaborează planul anual şi  monitorizează activitatea extracurriculară din unitate; 
2. monitorizează activităţile extracurriculare desfăşurate la  nivelul grupelor; 
3. organizează activitaţile extracurriculare la nivelul grădiniţei; 
4. asigură pregătirea şi participarea la concursurile şcolare ce vizează activitatea extracurriculara; 
5. centralizează activităţile care au ca scop acţiuni de voluntariat; 
6. monitorizează activitatea de colectare şi reciclare selectivă a deşeurilor. 
 
Comisia pentru mentorat/practică pedagogică: 

Atribuţii conform metodologiei în vigoare. 
 
Comisia de gestionareSIIIR: 
Atribuţii: 
1.Centralizarea datelor personale ale copiilor, părinţilor şi personalului din unitate. 
2.Introducerea în baza de date SIIIR 
3.Realizarea unor situaţii statistice. 
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Comisia pentru frecvenţă la clase a copiilor prescolari: 
Atribuţii: 
1. Monitorizarea lunară a frecventei copiilor; 
2. Realizarea unor situaţii statistice. 
 
Comisia de inventariere: 
Atribuţii: 

1.Răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit O.U.G.1753/13.12.2004. 

2. Inventariază  în prezenţa gestionarului bunurile aflate în patrimoniul unităţii prin 
cântărire,  măsurare, numărare; 

3. Identifică obiectele aflate în patrimoniu şi consemnează stocul faptic inventariat în listele 
de inventariere; 

4. Solicită scoaterea din uz a obiectelor care nu corespund calitativ şi funcţional, printr-un 
proces verbal înaintat conducerii unităţii spre aprobare ; 

5. Finalizarea inventarierii se va face în scris printr-un proces verbal care cuprinde 
rezultatele inventarierii; 

6. Verifică numerarul din casă şi stabileşte suma încasărilor din ziua respectivă; 

7. Controlează dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost 
verificate şi dacă sunt în stare de funcţionare .     

Comisia de recepţie: 

Atribuţii: 

1. Confruntă exactitatea datelor înscrise în documentele de intrare ( fişa şi chitanţa 

fiscală , bonuri de consum ) cu materialele faptice; 

2. Consemnează prin semnătură, nota de recepţie în urma verificări acesteia; 

3. Confruntă datele înscrise în listele de alimente, bonuri de consum, cu realitatea, 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ, prin semnătură. 

Art. 66. Comisiile se constituie anual (Consiliul de Adminstraţie putând decide formarea şi altor 
comisii) iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de Administraţie. 

Art. 67. Programul de lucru al fiecărei categorii socio-profesionale se derulează după cum urmează: 

PROFESIA/ FUNCŢIA Schimbul I Schimbul II 

DIRECTOR 8.00 - 17.00  

EDUCATOARE 8.00 – 13.00 12.00  - 17.00 
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CONTABIL 8.00 – 16.00  

ADMINISTRATOR 6.30 – 14.30, 6.30-17.00 in 
zilele de incasari 

 

ASISTENTE 7.00 – 15.00  

ÎNGRIJITOARE 6.30 – 14.30  

SPĂLĂTOREASĂ 6.30 – 14.30  

BUCĂTAR 6.30 – 14.30  

MUNCITOR BUCĂTĂRIE 6.30 – 14.30  

MUNCITOR ÎNTREŢINERE 6.30 – 14.30 15.00-23.00 

 
 

 
 
 

III.3. TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 

 

 Art. 68. Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:  
a) rapoarte semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b) raportul anual asupra activităţii desfăşurate;  
c) rapoarte ale comisiilor şi compartimentelor din unitate; 
d) raportul de autoevaluare internă a calităţii;  
(2) Fiecare dintre aceste rapoarte este însoţit de un plan remedial. 
Art. 69. Raportul activităţii pe semestre se întocmeşte de către echipa managerială, în general ca 
analiză de tip SWOT sau alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre 
validare, atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. 
Art. 70. Raportul anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa managerială, în 
general ca analiză de tip SWOT sau alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, 
spre validare atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. Validarea are loc la 
începutul anului şcolar următor.   
Art.71. Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare atât consiliului de administraţie, cât şi 
consiliului profesoral. 
Art. 72. Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza documentului de 
diagnoză al perioadei anterioare.  
(2) Documentele de prognoză sunt: 
a) Proiectul de dezvoltare instituţională;  



 

  
 

 

23 

b) Programul managerial (1 an); 
c) Planul operaţional (1 semestru); 
d) Programul de control managerial (an şcolar); 
e) Alte documente pot fi elaborate de către director în scopul optimizării managementului 
unităţii de învăţământ. 
Art. 73. (1) Proiectul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung 
al unităţii  şi se elaborează ţinând cont de cei 5 indicatori cheie pentru învăţământ ai Uniunii 
Europene (abandonul timpuriu, persoanele cuprinse în educaţia terţiară, educaţia copiilor de vârstă 
mică, competenţe în materie de citire, matematică şi ştiinţe, învăţare pe tot parcursul vieţii) de către 
o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani. Acesta conţine:  
a) prezentarea unităţii de învăţământ preuniversitar: istoric şi starea actuală a resurselor umane, 
materiale, relaţia cu comunitatea locală şi schema organizatorică; 
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (SWOT) şi analiza mediului extern 
(PEST); 
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii de învăţământ preuniversitar;  
d) planul de dezvoltare conţine planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ 
preuniversitar, structurat astfel: funcţia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse 
necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluarea anuală; 
e) planul operaţional al etapei curente. 
(2) Proiectul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de 
consiliul de administraţie. 
(3) Planul de acţiune al şcolii este parte a proiectului de dezvoltare al unităţii de învăţământ 
preuniversitar profesional şi tehnic care corelează oferta în educaţie şi formare profesională cu 
nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune. 
(4) Planul de acţiune al şcolii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 
Naţional de Dezvoltare al Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
Art. 74. (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen scurt şi se 
elaborează de către director pentru o perioadă de 1 an. Acesta conţine adaptarea, la contextul 
unităţii, a direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar judeţean  şi ale proiectului 
de dezvoltare instituţională. Programul managerial se avizează de către consiliul de administraţie şi 
se prezintă consiliului profesoral.  
Art. 75. (1) Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de 
către director, pentru o perioadă de 1 semestru şi conţine operaţionalizarea obiectivelor programului 
managerial şi ale planului de îmbunătăţire corespunzător etapei. 
Art. 76.  (1) Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial este realizat anual de către 
director şi conţine atribuţii concrete de control: cine controlează, ce controlează, când controlează, 
cum se finalizează controlul şi termenul de raportare către consiliul de administraţie. Programul de 
dezvoltare a sistemului de control managerial este prezentat consiliului profesoral.  

(2) Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei de control 
managerial intern, subordonată directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. 

Art.77. Alte documente pot fi elaborate de către director în scopul optimizării managementului 
unităţii de învăţământ preuniversitar. Ele pot fi: 
a) Decizia este un instrument de exercitare cu caracter obligatoriu, normativ a managementului 
care are urmări imediate asupra activităţii personalului din subordine.  
b) Procedura este documentul prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse, succesiv şi 
obligatoriu de către personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu privire la o anumită 
activitate. 
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c) Nota de serviciu este documentul emis de către director şi înregistrat în secretariatul unităţii 
de învăăţământ preuniversitar, pentru îndeplinirea unei sarcini, în afara celor prevăzute în fişa 
postului şi a anexelor acesteia.  
Art. 78. Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
a) statul de funcţii; 
b) organigrama unităţii de învăţământ preuniversitar; 
c) cartea de onoare a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
d) regulamentul de ordine interioară; 
e) schema orară pe nivel de studiu; 
f) criterii de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor 
anuale pe baza fişelor de evaluare; 
g) planul de şcolarizare aprobat; 
h) dosar cu instrumente interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe 
operative săptămânale; 
i) dosar privind siguranţa în muncă; 
j) dosar privind protecţia civilă; 
k) programe de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale. 
Art. 79. Documentele consiliului de administraţie (exercitarea rolului decizional al consiliului de 
administraţie) sunt: 
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie; 
b) convocatoare ale consiliului de administraţie; 
c) registrul de procese verbale al consiliului de administraţie; 
d) documente privind evaluarea personalului; 
e) dosar privind răspunderea disciplinară şi materială a personalului cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
Art. 80. Documentele consiliului profesoral (exercitarea rolului decizional al consiliului profesoral) 
sunt: 
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; opiniile cadrelor didactice privind 
problematica abordată de consiliul profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
c) registrul de procese verbale al consiliului profesoral. 
d)  
 

III.4 MANAGEMENT FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV 

III.4.1 MANAGEMENT FINANCIAR  
Art. 81. Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se organizează şi se 
desfăşoară cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, care reglementează activitatea în domeniul 
financiar-contabil, a normelor privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a 
hotărârilor consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.  
Art. 82 Activitatea financiară a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se 
desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele 
trei forme de finanţare (de bază, complementară şi suplimentară) din venituri proprii sau din alte 
surse, iar la partea de cheltuieli sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei 
bugetare.  
Art. 83. Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar actualizează şi definitivează programele 
anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 
tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  
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Art. 84. Este interzisă iniţierea oricărei proceduri de angajare de cheltuieli sau angajarea efectivă a 
acestora dacă nu este asigurată, în prealabil, sursa de finanţare certă.  
 

III.4.2. MANAGEMENT ADMINISTRATIV 
Art. 85. Evidenţa, organizarea, ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea situaţiilor financiare asupra 
situaţiei patrimoniului şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică se realizează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 
Art. 86. (1) Bunurile care alcătuiesc baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se află fie în proprietatea acestora, fie în proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, a judeţelor de care aparţin. 
(2) Se află în proprietatea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică toate 
bunurile mobile şi imobilele dobândite în proprietate privată, pe căile prevăzute de lege (inclusiv 
prin reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în baza legilor funciare sau 
prin retrocedarea, în baza prevederilor legale, a imobilelor preluate abuziv de către stat). 
(3) Aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, al judeţelor  
terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat. 
Art. 87. (1) Anual şi cu prilejul predării-primirii conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
se procedează la inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea şcolii de către 
comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.  
(2) Modificările care se operează în listele cuprinzând bunurile aflate în proprietatea şcolii se 
supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către directorul 
adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar 
preventiv. 
Art. 88. Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ preuniversitar sunt gestionate de către 
consiliul de administraţie, care exercită, în numele persoanei juridice, atât posesia şi folosinţa, cât şi 
dreptul de dispoziţie şi dreptul de uzufruct, în condiţiile legii. 
Art. 89. (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ 
preuniversitar, cuprinse în domeniul public al  municipiului sunt administrate de către consiliul 
local.  
(2) În conformitate cu prevederile legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, consiliul local sau consiliul judeţean pot adopta hotărâri prin care aceste bunuri sunt date 
în administrarea unităţii de învăţământ preuniversitar, care exercită posesia, folosinţa, dreptul de 
uzufruct sau dispoziţia prin consiliul de administraţie în limitele stabilite prin actul de dare în 
administrare, în condiţiile legii.  
(3) Predarea-primirea bunurilor se face prin protocol aprobat de către consiliul local/ judeţean    
şi de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi este semnat de către 
primar şi de către director; protocoalele încheiate în baza unor hotărâri de consiliu local sau 
judeţean adoptate anterior intrării în vigoare a prevederilor actualei legi a educaţiei produc efectele 
juridice pentru care au fost încheiate. 
Art. 90. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliul de administraţie, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  
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CAPITOLUL IV  

BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
 

IV.1 EXERCITAREA CALITĂŢII DE BENEFICIAR PRIMAR AL EDUCAŢIEI 
Art.91. Conform prevederilor legale beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt  
preşcolarii  din învăţământul de stat. 
Art. 92. (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 
participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.  
(2) Evidenţa prezenţei beneficiarilor primari ai educaţiei se face la fiecare oră de curs de către 
profesorul pentru învăţământul preşcolar,  profesor care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare 
absenţă.  
(3) Organizarea activităţii  copiilor are la bază Statutul elevului, care se aplică în toate unităţile 
din învăţământul preuniversitar din România. Prevederile acestui statut sunt valabile indiferent de 
forma de învăţământ, de tipul învăţământului particular sau de stat, de sex, etnie, rasă, orientare 
sexuală, limbă, religie, opinii politice. 
 

IV.2.STATUTUL ELEVILOR 
IV.2.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI 

EDUCAŢIEI 
IV.2.1.1. DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

Art. 93. (1) Orice  copil, indiferent de sex, rasă, naţionalitate sau religie, care este înscris în unitatea 
de învăţământ  prescolar şi participă la activităţile organizate de aceasta, este considerată de drept 
beneficiar primar al învăţământului  prescolar şi, în funcţie de nivelul de învăţământ pe care îl 
parcurge, are calitatea de   preşcolar  beneficiind toţi de aceleaşi drepturi din partea statului român. 
(2) Orice  copil  român sau din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului 
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi frecventa, în condiţiile 
prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română. 
(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi cei care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în 
România, minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial 
recunoscută, conform legii. 
Art. 94.   Pentru beneficiarii primari ai educaţiei care sunt preşcolari, dreptul de a opta pentru forma 
de învăţământ revine părinţilor sau tutorilor  legali.  
Art. 95. (1) În învăţământul preşcolar înscrierea se face conform Regulamentului de organizare a 
educaţiei timpurii. 
Art. 96. (1)   Preşcolarii  din învăţământul de stat,  sau alternativ se bucură de toate drepturile 
constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar 
al educaţiei.  
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ preuniversitar nu poate leza demnitatea 
sau personalitatea   preşcolarilor.  
Art. 97. (1) Conducerea grădiniţei este  obligată să pună, gratuit, la dispoziţia beneficiarilor primari, 
bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.  
(2) Preşcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă) 
pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar 
respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.   
Art. 98. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat sau alternativ beneficiază de 
învăţământ gratuit. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de 
studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite prevăzute de lege. 
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(2) În condiţiile prevăzute de lege elevii, de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat, pot beneficia de diferite tipuri de burse. 
(3) Conform legii, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, a consiliilor 
locale     se stabileşte, anual, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat. 
(4) Stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor se face, conform legii, de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
Art. 99. Unitatea de învăţământ preuniversitar  este obligata să asigure elevilor servicii 
complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice în afara orelor 
de curs sau instruire practică, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi 
socială prin personal de specialitate. 
Art. 100. (1)   Preşcolarii   din unitate beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică 
gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat.  
(2) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei comune elaborate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Sănătăţii, se realizează examinarea 
stării de sănătate a   preşcolarilor.  
Art. 101.  Preşcolarii din  grădiniţă au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi 
recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi 
pentru o atitudine civică exemplară. 
(2) Copiii  cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi elevi. 
Art. 102. (1) Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar au drepturi egale la educaţie, prin 
activităţi extraşcolare, în condiţiile prevăzute de lege. 
 Art. 103. (1) Copiii capabili de performanţe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe 
educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a performanţei. Aceste 
programe sunt de aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu 
noi domenii, de mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării conform ritmului 
individual de învățare. 
(2)  Grădinişa respecta dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în 
acord cu particularităţile de vârstă şi individuale. 
 

IV.2.1.2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 
Art. 104. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută 
decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei. 
(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale acestora, vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi să respecte: 
a) legile statului; 
b) prezentul regulament şi regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 
d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
e) normele de protecţie civilă; 
f) normele de protecţie a mediului. 
Art. 105. Este interzis preşcolarilor din unitate: 
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage,  documente din portofoliu educaţional 
etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale 
didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, 
spaţii de învăţământ etc.);  
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c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 
violenţa şi intoleranţa; 
d) să introducă şi să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri 
de obiecte  sau alte instrumente,  care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 
beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar; 
e) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini 
ostentative şi provocatoare; 
f) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 
faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
g) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei; 
 
   
 

IV.2.2 RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI 
EDUCAŢIEI 

 Art. 106. Beneficiarii primari ai educaţiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 
extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru 
care  copilul este evidenţiat; 
c) premii, diplome; 
Art. 107. Unitatea de învăţământ preuniversitar şi alţi factori educaţionali din comunitate pot 
stimula activităţile de performanţă ale copiilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea 
unor premii,  din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor 
ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc. 
 

IV.4. EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 
IV.4.1. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

Art. 108. Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. 
 Art. 109. (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează pe baza 
standardelor naţionale de evaluare, la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
(2) Pentru un feed-back real şi imediat adresat elevilor, părinţilor/tutorilor legali şi cadrelor 
didactice, în sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, stabilite 
pe baza planurilor individuale de învăţare.   
Art. 110. Elementul central al evaluării învăţării este portofoliul educaţional. 
 Art. 111. Portofoliul educaţional cuprinde: produse sau rezultate ale  activităţilor, în contexte de 
învăţare formale, nonformale şi informale. 
 Art. 112. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 
semestrelor sau/şi la sfârşitul unor etape de formare.  
(2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 
dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:  
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 
c) stimularea copiilor  cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor; 
d) stimularea pregătirii copiilor/elevilor capabili de performanţă. 
(3)  Conform legii, la sfârşitul  ciclului prescolar, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, 
cognitive a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor și atitudinilor de 
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învăţare ale copilului, se realizează, într-un raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei 
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(4) Evaluările la sfârşitul unor etape de formare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 113. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea 
pot fi: 
a) chestionări orale; 
b) experimente şi activităţi practice; 
c) interviuri; 
d) portofolii; 
e) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau 
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratele şcolare judeţene   
. 
Art. 114. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri descriptive privind 
dezvoltarea copilului - la nivelurile  preşcolar  
(2) Rezultatele evaluării preşcolarilor sunt consemnate si centralizate de catre educatoare.  
Art.115. (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu 
părinţii/reprezentanţii legali.  
 Art. 116. (1)  Preşcolarii  pot să nu frecventeze activităţile cu caracter religios, la solicitarea scrisă 
a părinţilor/ tutorelui legal.. 
    
IV.5 MIŞCAREA/TRANSFERUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI 

 Art. 117. Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ 
preuniversitar la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului 
intern al unităţii de învăţământ preuniversitar de la şi la care se face transferul. Finanţarea urmează 
elevul. 
 Art. 118. Aprobările pentru transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se dau de către consiliile 
de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ preuniversitar.  
 Art. 119. (1) La nivelurile preşcolar, copii se pot transfera după cum urmează: 
a) în aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar, de la o grupă la alta, în limita efectivelor 
maxime de copii la grupă;  
b) de la o unitate de învăţământ preuniversitar la alta, în limita efectivelor maxime de copii la 
grupă. 
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 
 

CAPITOLUL V 
PERSONALUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 Art. 120. (1) În grădiniţa noastră ,activează personal didactic, didactic auxiliar şi personal 
administrativ sau nedidactic. În situaţiile prevăzute de lege în învăţământul preuniversitar poate 
funcţiona şi personal didactic asociat.. 
(2) Structura, funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile personalului 
didactic şi personalului didactic auxiliar, precum şi modalităţile de ocupare a posturilor sunt 
reglementate de legislaţia în vigoare. 
(3) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 
socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului. 
(4) Personalului din unitate îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 
publică acopilului, viaţa intimă, sau a familiei acestuia.  
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(5) Personalului din gradinita îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze 
verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 
Art. 121. (1) Selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ sau nedidactic în 
unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin concurs/examen, conform normelor specifice. 
(2) Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ în unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de 
către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.  
 
 

V.1 PERSONALUL DIDACTIC 
 Art 122. (1) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o 
conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi 
psihologic pentru îndeplinirea funcţiei. 
 Art. 123. Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii 
legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează, conform legii.  
 Art. 124. (1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalul 
didactic auxiliar au obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 
(2) Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, în 
conformitate prevederile legale. 
(3) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 
managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul 
naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin 
metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
(4) Cadrele didactice pot deveni membri ai corpului profesorilor-mentori în conformitate cu 
metodologia privind constituirea corpului profesorilor-mentori din învăţământul preuniversitar, 
realizată pe baza prevederilor legale. 
Art. 125. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin regulamentul intern, se pot 
stabili drepturi şi obligaţii specifice, fiind consultat/consultate reprezentantul/reprezentanţii 
organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitate şi cu respectarea prevederilor legale. După 
aprobarea lor în consiliul profesoral, devin obligatorii. 
 
 

V.2 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
 Art. 126. (1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin care sunt 
ocupate funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post aprobate de 
director. 
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V.3 PERSONALUL ADMINISTRATIV 
 Art 127. (1) Personalul administrativ sau nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor 
Codului muncii, Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 40/2011. 
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor administrative dintr-o 
unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 
(3) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar 
şi administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se 
face de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea consiliului de 
administraţie. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii .Activitatea personalului 
administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, 
gestionari, personalul de cantină, internat şi de aprovizionare) este coordonată de administratorul de 
patrimoniu.  
(3) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administratorul de patrimoniu, 
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ preuniversitar şi se aprobă de director.  
(4) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 
funcţie de nevoile unităţii de învăţământ preuniversitar, directorul poate schimba aceste sectoare.  
(5) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 
în cele necesare unităţii. 
(6)  
 

V.4 EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

 Art. 128. (1) Evaluarea personalului didactic se face la sfârşitul anului şcolar, iar evaluarea 
personalului didactic auxiliar după încheierea anului calendaristic.  
(2) Evaluarea categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legii şi 
a Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar elaborată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(3) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei 
consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit. 
(4) În conformitate cu prevederile legale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului elaborează o metodologie de acordare a gradaţiei de merit şi a implementării programului 
naţional de stimulare a excelenţei didactice. 
(5) Evaluarea directorului se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar pe baza raportului de autoevaluare, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean.  
(6) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare judeţene realizeaza auditarea 
periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 
Art. 1. –  Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic şi de conducere prin 
diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de 
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 
Art. 129. Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfârşitul anului 
calendaristic/financiar, conform prevederilor, legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza 
fişei postului.  
 Art. 130. (1) Întregul personal din unităţile de învăţământ preuniversitar (cadre didactice, personal 
didactic auxiliar şi administrativ) are obligaţia, conform legii, de a efectua anual controlul medical. 
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(2) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 
conform legii. 
Art. 131. Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu 
vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, 
prezentului regulament, regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, precum şi 
pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 
unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei, conform legii. 
 

V.5 DREPTURI  ŞI OBLIGAŢII ALE PERSONALUI ANGAJAT 

Art. 132.(1) Personalul didactic are drepturi care decurg din legislaţia în vigoare: 

• dreptul  la salarizare pentru munca depusă ; 
• dreptul la concediu de odihnă anual, concediu medical si concediu fară plată; 
• dreptul la zile libere legale sau determinate de evenimente familiale deosebite ; 
• dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ; 
• dreptul la securitate si sănatate în muncă ; 
• dreptul de acces la formare profesională ;  
• dreptul la informare şi consiliere.  

Art. 133.(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici 
o autoritate publică. 

                (2) Inregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente poate fi făcută numai cu acordul 
educatoarei, pe baza acordului scris al părinţilor/tutorilor legali . 

Art. 136. Întreg personalul din unitate are obligaţia de a: 

a)  acorda respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 

b) respecta cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă şi să-şi îndeplinească cu simţ de 
răspundere sarcinile ce le revin, consemnate prin planul general de muncă sau fişa postului; 

c) respecta programul de lucru şi de a folosi timpul în exclusivitate pentru îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu; 

d) anunţa  în cel mai scurt timp, nu mai mult de 24 ore,  motivul absentării de la locul de 
muncă; 

e) respecta normele privind asigurarea securităţii vieţii copiilor pe tot parcursul programului de 
lucru; 

f) întreţine relaţii de bună colaborare şi înţelegere cu toţi membrii colectivului de muncă, 
combătând orice manifestare de individualism şi subiectivism; 

g) de a nu părăsi locul de muncă anticipat sau în timpul programului fără motive temeinice şi 
fără ştirea si acordul directorului; 

h) de a nu consuma băuturi alcoolice în timpul programului; 
i) de a nu fuma în incinta unităţii; 
j)  de a nu-şi însuşi bunuri materiale care nu le aparţin, de a păstra confidenţialitatea 

retribuţiilor salariale- 
k) de a respecta normele de protecţia muncii şi P.S.I., participând de fiecare dată la instructajele 

lunare; 
l) nu săvârşi fapte care să pună în pericol siguranţa unităţii, a celorlalţi salariaţi, a copiilor şi a 

propriei persoane. 
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m)  purta echipament de protecţie pe toată perioada zilei- personalul nedidactic, în timpul 
meselor-personalul didactic. 

n)  respecta prevederile cuprinse în prezentul R.O.I.; 
o) a-şi desfăşura activitatea după programul şi regulile stabilite fiecărui sector de activitate în 

cadrul şedinţelor de lucru  de la începutul anului şcolar. 

   Art.137. Se interzice tuturor salariaţiilor: 

a) Să lipsească de la serviciu nemotivat; 
b) Să părăsească locul de muncă pentru rezolvarea problemelor personale; 
c) Să părăsească anticipat serviciul sau să plece fără motive temeinice din timpul programului; 
d) Să lase copiii nesupravegheati; 
e) Să aibă o atitudine jignitoare faţă de copii, părinţi, colegi de muncă; 
f) Să întreţină discuţii contradictorii în faţa copiilor, părinţilor acestora sau a altor persoane 

străine; 
g) Să împiedice colegii în desfăşurarea activităţilor ce li s-au încredinţat prin fişa postului; 
h) Să bată sau să ridice tonul la copii; 
i) Să trateze cu nepăsare sau indiferenţă problemele copiilor de ordin igienic şi sanitar; 
j) Să sustragă din unitate bunuri materiale, aparţinând copiilor sau unitatii ; 
k) Să pătrundă în incinta unităţii, după ultima oră de program, fără ştirea conducerii unităţii; 
l) Să înstrăineze bunurile ce aparţin unităţii; 
m) Să fumeze în incinta grădiniţei (curte, clase, holuri, bucătărie, cabinete sau în prezenţa sau 

în preajma copiilor); 
n) Să nu respecte normele privind protecţia muncii tehnica securităţii şi prevenirea incendiilor; 
o) Să introducă şi să consume băuturi alcoolice în unitate. 

 
V.6. RECOMPENSE 

Art.138. Salariaţii care îşi indeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile ce le revin şi aduc o 
contribuţie sporită la indeplinirea sarcinilor din planul de muncă pot primi recompense după cum 
urmează : 

a) Evidenţierea în muncă; 
b) Acordarea de trepte şi gradaţii la retribuţia tarifară; 
c) Gradaţii de merit; 

Art .139. Nu se acordă gratificaţii : 

a) Celor care au sancţiuni în cursul anului; 
b) Celor care au lipsit nemotivat; 
c) Celor care nu au contribuit în mod corespunzător la realizarea sarcinilor de muncă; 

 
 

CAPITOLUL VI 
 EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 Art. 140. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, prin două 
forme fundamentale: 

1. Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii de învăţământ preuniversitar. 
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2. Evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

 Art. 141. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii   reprezintă o activitate de evaluare 
generală a performanţelor  gradinitei   prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi 
obiectivele dezirabile propuse, a standardelor asumate în funcţionarea acesteia. 
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene şi 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectoratele şcolare judeţene  prin inspecţia 
şcolară: 
a) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi 

respectarea standardelor naţionale/a indicatorilor de performanţă; 
b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar. 
(4) Personalul didactic şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar nu pot refuza 
inspecţia şcolară. 
 

VI.1 EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCA ȚIEI 
 Art. 142. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru gradinita  şi este centrată 
preponderant pe rezultatele procesului învăţării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul preuniversitar.  
(3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului adoptă standarde, standarde de 
referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii. 
Art. 143. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii  se înfiinţează Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) 
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare unitatea  elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 
regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
(3) Conducerea unităţii   este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  
Art.144. (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii este realizată în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agen ţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) sau a Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea 
şcolară. 
 

VI.2 EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
 
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţii  se realizează în conformitate cu prevederile 
legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar(ARACIP). 
(3) Unităţile de învăţământ preuniversitar se supun procesului de evaluare şi acreditare, în 
condiţiile legii. 

(5)         Activitatea de evaluare externă, realizată de Agenţia Română a Calităţii în Învăţământul  

Preuniversitar (ARACIP), se realizează în conformitate cu prevederile legale.        
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CAPITOLUL VII 
 PARTENERII EDUCAŢIONALI 

VII.1 DREPTURILE PĂRINŢILOR 
 Art. 145. Părintele/tutorele legal al preşcolarului  are dreptul să decidă referitor la unitatea de 
învăţământ preuniversitar unde va studia preşcolarul. 
 Art. 146. (1) Părintele/tutorele legal   are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară 
şi comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele/tutorele legal  al copilului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia 
propriului copil. 
Art. 147 (1) Părintele/tutorele legal al  copilului are acces în incinta unităţii de învăţământ 
preuniversitar numai în unul din următoarele cazuri: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul 
unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar; 
d) participă la întâlnirea lunară cu  educatoarea clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar  
(2) Pentru orice altă situaţie neprevăzută care necesită prezenţa părintelui, consiliul de 
administraţie are obligaţia stabilirii procedurilor de acces a părinţilor în unităţile de învăţământ 
preuniversitar.  
Art. 148. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, 
conform legislaţiei în vigoare.  
(2) Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 149. (1) Părintele/tutorele legal al  copilului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări 
conflictuale în care este implicat propriul copil  prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor 
etape: 
a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat; 
b) discuţie amiabilă cu profesorul pentru învăţământul preşcolar; 
c) discuţie amiabilă cu directorul implicat; 
d) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar. 
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele 1-3 de la alin. (1) , părintele/tutorele legal al  
copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar judeţean. 
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), părintele/tutorele legal al  
copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului. 
 
 

VII.2 ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR 
 Art. 150 (1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal are obligaţia, de a asigura frecvenţa 
şcolară a  preşcolarului în  grădiniţă  şi de a anunţa motivul eventualelor absenţe. 

(2) Prin înscrierea copilului în grădiniţă, părintele devine automat membru al asociaţiei de 
părinţi şi va respecta regulamentul şi hotărârile acesteia (cotizaţie, plata ajutorului de 
educatoare, opţionale, etc.) 

(3) Părintele/tutorele copilului va respecta programul grădiniţei: sosirea copiilor până la ora 
8,30, preluarea copiilor de familie pâna la ora 17,00 (intre orele 17,00 – 18,00 se realizează 
curăţenia), preluarea copiilor la prânz se realizează între orele 12,30-13,00 cu condiţia să 
anunţe la grupă acest lucru de dimineaţă. Între orele 13,00 -15,00 se respectă programul de 
somn al copiilor şi nu se foloseşte interfonul. 

(4) În caz de absenţă nemotivată timp de 2 săptămâni (consecutive), se scoate copilul din 
evidenta unităţii. 
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(5) Neprezentarea la grădiniţă până la 1 octombrie (nemotivat), atrage după sine pierderea 
locului în grădinită. 

(6) În cazul absentării timp de 3 zile se aduce aviz epidemiologic. 
(7) După o lună de absenţă se refac analizele medicale. 
(8) Este interzis accesul părinţilor în sala de mese, nu este permis consumul alimentelor aduse 

de părinţi cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a copiilor (sunt premise fructele, sucurile 
naturale, bomboane, produse ambalate cu termen de garanţie, verificate  de   asistente) 

(9) Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului. 
Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul  profesorului pentru 
învăţământ preşcolar cu nume, dată şi semnătură. 

(10) Părintele/tutorele legal al preşcolarului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor ce se constituie în patrimoniul grădiniţei, cauzate  de copil. 

 Art. 151. Se interzice oricăror persoane agresarea de orice fel (fizică, psihică, verbala etc.), a  
copiilor şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.  
 Art. 152. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii 
de învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru părinţi/tutorii legali ai  copiilor.  
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii de 
învăţământ preuniversitar constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, conform legii. 
 

VII.3 ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR  COPIILOR CLASEI 
 Art. 153. (1) Adunarea generală a părinţilor copiilor clasei este constituită din toţi părinţii/tutorii 
legali ai  acestora. 
(2) Adunarea generală a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor clasei are atribuţii de 
decizie referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de 
învăţământ preuniversitar, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor. 
(3) În adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali ai  copiilor clasei se discută problemele 
generale ale colectivului de  copii şi nu situaţia concretă a unui  copil Situaţia unui  copil se discută 
individual, numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal al  copilului respectiv. 
Art. 154. (1) Adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali ai  copiilor clasei se convoacă de către 
profesorul pentru învăţământul preşcolar împreună cu preşedintele comitetului de părinţi al clasei, 
semestrial sau ori de câte ori acesta consideră necesar. 
(2) Adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali  ai copiilor clasei se convoacă la cererea 
majorităţii simple a părinţilor/tutorilor legali ai  copiilor. 
 
 

VII.4 COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI 
 Art.155. (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi 
funcţionează comitetul de părinţi/tutori legali al clasei. 
(2) Comitetul de părinţi al clasei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 
adunarea generală a părinţilor  copiilor  clasei, convocată de profesorul pentru învăţământul 
preşcolar  care prezidează şedinţa. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi/tutori legali al clasei are 
loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 
(4) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în 
prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 
comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar  ;  
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(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai  copiilor clasei 
în adunarea generală a părinţilor la nivelul  gradiniteii, în consiliul reprezentativ al 
părinţilor/tutorilor legali, în consiliul profesoral şi în relaţiile cu echipa managerială. 
Art. 156. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali; 
deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor/tutorilor legali, cu majoritatea simplă a 
voturilor părinţilor/ tutorilor legali prezenţi; 
b) sprijină profesorii pentru învăţământul preşcolar în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, 
programe şi activităţi educative extraşcolare; 
c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi  grădiniţă; 
d) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi profesorii pentru învăţământul  
preşcolar se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a 
unităţii de învăţământ preuniversitar. 
e) Asigura materialele necesare pentru igiena copiilor( hârtie igienică, prosoape de hârtie, 
serveţele de masă şi umede, săpun lichid, pahare de unică folosinţă), rechizite si alte materiale. 
f) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata  activităţilor educative, 
extraşcolare şi extracurriculare; 
g) prezintă semestrial, adunării generale a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei, 
justificarea utilizării fondurilor. 
h) Părintele îşi asumă răspunderea în eventualitatea pierderii  bijuteriilor de către copii.  
Art.157. Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii/tutorii legali clasei în 
relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
Art.158. (1) Comitetul de părinţi al clasei poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o sumă 
necesară acoperirii acestor cheltuieli.  
               (2) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de 
părinţi ai clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ preuniversitar nu atrage după sine 
drepturi suplimentare pentru  copii. 
              (3) Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 
limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de 
prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este 
obligatorie.  
              (4) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se colectează şi se administrează numai de către 
comitetul de părinţi al clasei, fără implicarea cadrelor didactice.  
              (5) Conform graficului afisat de unitate, părinţii au obligaţia de a achita alocaţia de hrană în 
timpul şi cuantumul stabilit. 
 

VII.5 CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
Art.159 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar funcţionează consiliul 
reprezentativ al părinţilor.  
              (2)Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este 
compus din preşedinţii comitetelor de părinţi/tutori legali ai fiecărei clase. 

  (3)Asociaţiile de părinţi cu personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în conformitate 
cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare. 

Art.160(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale 
căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei. 
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             (2)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele 
de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ preuniversitar . 

        (3)Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea voturilor 
celor prezenţi. 
        (4)Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
propriul regulament intern; regulamentul este avizat de consiliul reprezentativ al 
părinţilor/tutorilor legali, prin majoritatea voturilor membrilor prezenţi. 
       (5)Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte instituţii. 
       (6)Preşedintele prezintă, anual, raportul financiar consiliului reprezentativ al părinţilor. 

            (7)Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  
a) propune unităţilor de învăţământ preuniversitar discipline şi domenii care să se studieze prin 
curriculumul la decizia şcolii; 
b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune consiliului de administraţie al unităţii 
de învățământ preuniversitar, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi 
instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 
d) susţine unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea programelor de prevenire  a 
violenţei în mediul şcolar şi susţine cazurile sociale ; 
e) promovează imaginea  grădiniţei în comunitatea locală; 
f) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
g) susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor 
activităţilor; 
h) susţine conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea 
consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 
i) colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 
care au nevoie de ocrotire; 
j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în întreţinerea şi modernizarea 
bazei materiale;  
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 
unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice. 
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii 
copiilor; 
Art.161. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ 
preuniversitar pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, 
sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi 
utilizate pentru: 
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, a bazei 
materiale şi sportive; 
b) acordarea de premii  copiilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 
materială precară; 
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ preuniversitar sau care sunt 
aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
            (2)Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 
părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar. 
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VII.6 CONTRACTUL EDUCAŢIONAL ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR ŞI PĂRINŢI 

Art.162.(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar încheie cu părinţii/tutorii legali, în momentul 
înscrierii a preşcolarilor   în registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

(2)Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa 1, parte integrantă a prezentului 
regulament. Acesta este particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, 
prin decizia consiliului de administraţie. 

Art.163.(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ preuniversitar respective. 

(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care 
se ataşează contractului educaţional. 

Art.164. (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor 
semnatare (unitatea de învăţământ preuniversitar, beneficiarul primar al educaţiei, beneficiarul 
indirect respectiv părintele sau reprezentantului legal), scopul pentru care se încheie contractul 
educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata (perioada şcolarizării în unitatea de 
învăţământ preuniversitar ), alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare în original, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară şi îşi produce efectele de la data semnării. 
(3) Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional, de către  personalul 
din unitatea de învăţământ, constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia.                                      
(4) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul educaţional, de către personalul unităţii 
de învăţământ, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii. 
Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul 
unităţii de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară. 

 
VII.7 ŞCOALA ŞI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE 
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI ALŢI PARTENERI 
EDUCAŢIONALI 
Art.165 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de 
învăţământ preuniversitar .  
Art.166. Unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar pot realiza, independent, parteneriate cu 
asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii 
guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor 
direcţi ai educaţiei.  
Art.167. Unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, de sine stătător sau în parteneriat cu 
autorităţile locale şi alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de 
formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale CRED,şi altele asemenea, pot 
organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 
educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 
Art.168. (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
prevederile art. 11, din prezentul regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile publice locale 
şi cu asociaţiile de părinţi, prin decizia consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, 
de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării. 

        (2) Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza şi cu organizaţii 
nonguvernamentale, cu preocupări în domeniu. 
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Art.169.(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca obiectiv central 
derularea unor activităţi/programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor 
educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ preuniversitar. 

        (2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 
electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. 
       (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare 
implementării şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi pentru asigurarea 
securităţii  copiilor şi a personalului în perimetrul unităţii; 

Art.170. (1) Unitatea  încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, 
jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii 
obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al  
şcolii.  

        (2)Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
        (3)În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ 
preuniversitar, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării 
securităţii  copiilor. 
        (4)Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii,   prin 
comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare 
        (5)Unitatea poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi 
de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a 
tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective 
        (6)Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 
parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar . 

Art.171 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii de 
învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 
locale şi pentru orice alte persoane sau instituţii/organizaţii care intră în contact cu instituţia de 
învăţământ preuniversitar. 
 

CAPITOLUL VIII  
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.172. În cazul în care în Grădiniţa ,,Prichindel” din Pucioasa se produc evenimente grave, 
conducerea grădiniţei are obligaţia să informeze imediat I.S.J.Dâmboviţa;  
Art.173. Conducerea Grădiniţei va ţine legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean , cu organele de 
poliţie, jandarmerie iar în situaţiile speciale va solicita sprijinul necesar. 
Art.174. Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / 
extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea 
directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere 
reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ, conform art.16, alin.7 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Art.175. Accesul personalului unitatii se va face prin intrarea principală. 
Art.176. Intrarea pentru recepţie marfă, va avea strict această destinaţie, excepţie fac stuaţiile de 
urgenţă. Responsabil de accesul prin această intrare este administratorul. 
Art.177. Părinţii vor avea acces în unitate între orele 7
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- În cazul în care o persoană, alta decât părinţii/tutorii legali vine să preia  
copilul, atunci îndatorirea părinţilor/tutorilor legali este de a anunţa în 
prealabil educatoarea oferindu-i datele de legitimare ale persoanei . 

Art.178. În Grădiniţa ,,Prichindel” din Pucioasa, în funcţie de condiţiile concrete, se va stabili un 
loc de aşteptare pentru persoanele străine care solicită accesul în unitate. Datele personale 
respective se vor înregistra în REGISTRUL DE ACCES ÎN UNITATE de către asistente, iar în 
perioada în care acestea îndeplinesc alte sarcini de serviciu, de către personalul de îngrijire, de la 
parter, în funcţie de ture.   
Art.179.  Pentru cazuri de urgenţă se va apela la serviciul 112 de către director, asistente sau de 
către persoana care a luat prima contactul cu cazul de urgenţă.  
Art.180.  După terminarea programului, grădiniţa va fi verificată şi închisă de către personalul de 
îngrijire, luând măsurile pentru paza contra incendiilor şi siguranţa imobilului.  
Art.181.  Preşcolarii înscrişi la Grădiniţa „Prichindel” din Pucioasa vor purta uniforma gradinitei, 
semnul distinctiv al acestei unităţi de învăţământ. 
Art.182.  Organizarea excursiilor, plimbărilor, vizitelor va fi consemnată în portofoliul educatoarei 
şi anunţată conducerii unităţii, obligaţia educatoarelor fiind de a verifica dacă toţi preşcolarii poarta 
uniforma gradinitei, semnul distinctiv al Grădiniţei ,,Prichindel” din Pucioasa.   
Art.183. Încălcarea prevederilor acestui regulament afectează imaginea instituţiei noastre şi 
determină analiza atentă a abaterilor, cu stablirea măsurilor disciplinare. 
Art.184.(1) Pentru învăţământul  preşcolar prezentul regulament va fi completat cu metodologii 
cuprinzând prevederi specifice, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului. 

         (2)Prezentul regulament se completează cu dispoziţii legale prevăzute de regulamente 
specifice, altele decât cele de la alin. (1) . 
         (3)Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa personalului,  şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora şi a partenerilor 
educaţionali prevederile art.263, alin.(1) din prezentul regulament. 

 

 

 

 

DIRECTOR PROFESOR,  

    IONESCU AURELIA 
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