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REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE-  

GRĂDĂNIȚA VILLANYTELEP 

 

 

TITLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Capitolul 1. 

Cadrul de reglementare 

 

Art. 1.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ al Grădiniţei 

Villanytelep- cu personalitate juridică – cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea 

unităţii în conformitate cu prevederile 

- Legii Educaţiei Naţionale nr 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare, 

- Statutul Personalului Didactic, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat nr 5079 / 2016, 

- Regulamentul de organizare și funcționare a învățămăntului preșcolar OM 4464/2000 

Art. 2. 

Regulamentul stabileşte regulile în baza cărora se desfăşoară toate activităţile specifice 

unităţii de învăţământ în vederea realizării obiectivelor şi finalităţilor din învăţământul 

preuniversitar de stat. 

Art. 3. 

Prevederile prezentului regulament se aplică preşcolarilor, cadrelor didactice, 

personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, părinţilor, persoanelor străine ce se află în 

incinta unităţii de învăţământ. 

Art. 4 

           Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii se elaborează de către un 

colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Membrii colectivului de lucru sunt numiţi de 

consiliul de administraţie.Din colectivul de muncă fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor.  

Art. 5. 

În unitatea Gradinita Villanytelep ,învăţământul preşcolar se realizează în conformitate cu 

principiile democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi la protecţie, indiferent de condiţia 

socială, materială, de sex, naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care 

ar putea constitui o discriminare sau o segregare. 

Art. 6. 

ROF cuprinde prevederi şi reglementări adaptate la specificul Grădiniței Villanytelep 

aprobat de către   Consiliul de Administraţie. 
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TITLUL II. 

Organizarea unităţii de învăţământ 

Capitolul 1. 
Reţeaua şcolară 

 

Art. 7. 

Grădiniţa Villanytelp funcţionează ca personalitate juridică, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 8. 

 

Unitatea are următoarele elemente definitorii: 

a) act de înfiinţare; 

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică; 

c) cod de identitate fiscală ( CIF); 

d) cont în Trezoreria Statului; 

e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice 

și  cu denumirea unităţii; 

Art. 9. 

Unitatea de învăţământ are conducere, personal şi buget propriu. 

 

Capitolul 2. 

Organizarea unităţii 

 

Art.10. 

 Grădinița Villanytelep – funcţionează ca unitate cu personalitate juridică cu 8 grupe, 7 cu 

predare în limba maghiară, 1 cu predare în limba română în strada Uzinei nr.17 și 4 grupe cu 

limba maghiară și o grupă de copiii tipegő (2-3 ani) în structura Napsugár , str Bethlen Gabor 

nr.10 

Art. 11. 

a)   Unitatea  preşcolară cu program prelungit pe lângă activitatea educativă asigură    protecţia 

socială a copiilor funcţionând între orele 5,30– 19,00  la Grădinița Villanytelep și 6,30-

19,00 la structura Napsugar. 

e)   Primirea copiilor are loc între orele 5,30 – 8,30,respectiv 6,30-8,30. Părinţii au obligaţia să     

se prezinte cu copilul până la ora stabilită, pentru a nu afecta desfăşurarea programului 

instructiv-educativ ce începe la ora 9 pănă la 17,00 

f)  Pentru securitatea copiilor uşa unităţii  fi închise conform unui program stabilit cu părinții-

5,30-7,00, 9,30-12,00, 13,00-15,30, 17,00-19,00.  

Eventualele urgenţe se pot soluţiona prin soneria unităţii, sau apelănd următorul număr de 

telefon 

0266-213937- Grădinița Villanytelep 

0266-212383- Gradinita Napsugar 

Art. 12.  

Structura anului şcolar se raportează prevederilor legale emise pentru anul şcolar curent. 

Art. 13.  
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         Învăţământul preşcolar respectă structura anului şcolar stabilit pentru învăţământul 

primar: 

a)  anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august,  anul următor. 

b)  structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a  cursurilor şi a vacanţelor se 

stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei . 

c)  în situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. unitatea se închide 

pe o perioadă determinată; 

d)  grupele cu program prelungit funcţionează continuu,  asigurând protecţia socială a 

copiilor; 

e)  în perioada vacanţelor părinţii sunt rugaţi să anunţe cu 5 zile înainte dacă copiii vor 

frecventa grădiniţa sau nu. 

f) grădiniţa cu program prelungit se închide temporar ,  pentru curăţenie, reparaţii şi 

dezinsecţie cu aprobarea  I.S.J.HR şi cu atenţionarea părinţilor dupa următorul program 

hotătît de CA a unității  

       

Art. 14. 

Activitatea didactică se desfăşoară în incinta unităţilor preşcolare, iar în cazuri speciale 

poate avea loc cu aprobarea conducerii unităţii și cu acordul părințiilor în biblioteci, muzee, 

spaţii destinate activităţii culturale etc. 

Art. 15. 

Comunicarea cu părinţii sau reprezentanţi legali ai copiilor se face indirect prin afişarea 

de anunţuri în locuri special amenajate, şi direct prin întâlniri periodice lunare (şedinţe cu 

părinţii), semestriale (şedinţe cu consiliul reprezentativ al părinţilor), săptămânale (prin 

consultanţă acordată de către educatoare). 

Art. 16. 

a) Înscrierile copiilor în grădiniţă se fac conform calendarului elaborat de MECT  în limita 

locurilor disponibile conform a planului de şcolarizare aprobat de I.Ş.J. Hatghita 

b) Înscrierile copiilor se realizează pe baza cererii scrise de către părinte sau tutore legal, 

înregistrată la secretariatul P.J. şi prin întocmirea dosarului ce cuprinde pe lângă cerere: o 

adeverinţă - loc de muncă părinţi, copie xerox a certificatului de naştere a copilului, 

adeverinţă medicală,copia act de identitate a părinților 

c) La înscrierea copiilor nu se percepe taxă de înscriere. 

d) La înscrierea copiilor se respectă priorităţi: vârsta, apropierea domiciliului familiei de 

grădiniţă, fraţi cuprinşi deja în sistem, copii angajațiilor unității. 

e) Datele personale ale copiilor, precum şi cele ale familiei sunt folosite numai în scopuri 

statistice şi sunt confidenţiale. 

Art. 17. 

a) Grupa de preşcolari se organizează pe grupe:mică, mijlocie, mare, cuprinde în medie 15 

copii, nu mai mult de 20.  

b) În cazul în care numărul minim sau maxim se modifică, direcţiunea unităţii cere 

aprobarea I.Ş.J. la începutul anului şcolar, luând ăn considerare frecvența copiilor. 

c) Constituirea grupei se realizează pe criteriul de vârstă,cu excepția grupei romane, care 

este o grupă mixtă după vârstă. 

d) Repartizarea  educatoarei la grupă se face respectându-se continuitatea la grupă. 

Art. 18. 
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Transferul copiilor de la o grupă la alta, de la o unitate la alta se face pe baza cererii scrise 

a părintelui şi cu avizul favorabil al conducerii unităţii. 

 

Art. 19. 

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară cu respectarea Curriculumului naţional 

pentru învăţământul preşcolar. 

 

 

 

Art. 20.  
           Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea 

tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar. 

 

Art. 21.  
În demersul educaţional al educatoarei, jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală 

de învăţare, mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii copilului ca un drept al 

acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege potrivit trebuinţelor proprii. 

Art. 22.  
Activitatea instructiv-educativă în grădiniţa de copii se desfăşoară pe baza unui orar 

stabilit de educatoare şi avizat de directoare. Acesta respectă prevederile planului de învăţămant 

pentru grupa respectivă şi poate fi flexibil. 

Art. 23. 

a) Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţa cu program prelungit, părinţii sau 

susţinătorii legali  plătesc suma stabilită pe zi,sumă stabilită  de către Consiliul 

reprezentativ al părinţilor şi de către Consiliul de administraţie  al unităţii. 

b) La calcularea sumei pe lună se ţine seama de pontajul zilnic al prezenţei copiilor 

c) Părinții sunt obligați să plătească suma lunară pănă la data de 15 a lunii curente. 

 

 

TITLUL  III. 
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Capitolul 1. 

Dispoziţii generale 

 

Art. 24.  

Grădiniţa ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 

administraţie şi de director. 

Art. 25. 

Consultanţa şi asistenţa juridică este asigurată la cererea directorului de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, prin consilierul juridic. 

 

Capitolul 2.  

Consiliul de administraţie 
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Art. 26. 

(1)Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

(2)Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ nr.4619/2014, 

aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Nationale. 

Art. 27.  

Consiliul de administraţie al unităţii cu personalitate juridică are următoarea componenţă: 

3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 2 reprezentanţi ai părinţilor, 1 reprezentant al consiliului 

local, 1 reprezentant al primarului şi în calitate de observator liderul sindical  participă la 

şedinţele CA.,fără drept de vot. 

 

 

 

Art. 28. 

          Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 72 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii consiliului de administraţie. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se 

face cu cel puţin 24 de ore înainte. 

Art. 29.  
     1.    Președintele consiliului de administrație are următoarele atribuții: 

a) conduce ședințele consiliului de administrație; 

b) semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către consiliul de administrație; 

c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administrație; 

d) desemnează ca secretar al consiliului de administrație o persoană din rândul personalului 

didactic din unitate care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul 

persoanei desemnate; 

e) colaborează cu secretarul consiliului de administrație în privința redactării documentelor 

necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor/ observatorilor/ invitaților și 

comunicării hotărârilor adoptate, în condițiile legii; 

f) verifică la sfârșitul fiecărei ședințe dacă toate persoanele participante(membri, obsrvatori, 

invitați) au semnat procesul verbal de ședință; 

2.  Responsabilitățile secretarului consiliului de administrație sunt preluate, în absența  

           acestuia, de către o persoană desemnată de președintele consiliului de adm.                       

      3.  Secretarul consiliului de administrație nu are drept de vot și are următoarele  

           atribuții: 

a) asigură convocarea în scris a membrilor consiliului de administrație, a  

observatorilor și a invitaților; 

b) scrie lizibil și inteligibil procesul – verbal al ședinței,în care consemnează inclusiv punctele de 

vedere ale observatorilor și invitaților, în registrul unic de procese – verbale al consiliului de 

administrație; 

c) afișează hotărârile adoptate la loc vizibil; 

d) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administrație;  

Art. 30.  
            Documentele consiliului de administrație sunt: 

a) graficul și ordinea de zi a ședințelor; 

b) convocatoarele; 
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c) registrul de procese-verbale; 

d) dosarul care conține anexele proceselor-verbale; 

e) registrul de evidență a hotărârilor; 

f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a 

hotărârilor consiliului de administrație; 

Art. 31.  
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori câte ori consideră necesar 

directorul sau o treime din membrii acestuia. Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin 

vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 32.  

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 

a) aprobă tematica și graficul ședințelor; 

b) aprobă ordinea de zi a ședințelor; 

c) stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație; 

d) aprobă regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ cu respectarea prevederilor legale; 

e) își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unității de 

învățământ; 

f) particularizează, la nivelul unității de ănvățământ, contractul educațional tip, aprobat 

prin ordin al ministrului educației, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile 

reciproce ale unității de învățământ și ale părinților; 

g) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate; 

h) validează raportul general privind starea și calitatea învățământului; 

i) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională, precum și 

planul managerial al directorului; 

j) adoptă proiectul de buget al unității de învățământ, ținând cont de toate cheltuielile 

necesare; 

k) întreprinde demersuri ca unitatea de învățământ să se încadreze în limitele bugetului 

alocat;  

l) avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ și răspunde împreună cu 

directorul  de încadrarea în bugetul aprobat conform legii; 

m) aprobă modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare ale unității; 

n) aprobă lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea 

de învățământ, în baza solicitărilor depuse de acestea; 

o) aprobă proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ; 

p) aprobă curriculumul la decizia școlii cu respectarea prevederilor legale; 

q) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

r) stabilește componența și atribuțiile comisiilor pe domenii de activitate din unitate; 

s) aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitate, 

durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul 

profesoral; 

t) aprobă proiectul de încadrare  întocmit de director, cu personal didactic de predare, 

precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic; 

u) aprobă repartizarea personalului didactic de predare; 
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v) desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare; 

w) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, 

aprobă comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează 

rezultatele concursurilor și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii; 

x) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare 

prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic ; 

y) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al 

personalului din unitate; 

z) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat,care constituie anexă la 

contractul individual de muncă și o revizuiește, după caz; 

aa) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă al tuturor salariaților unității, 

pe baza cererilor individuale scrise de aceștia, în funcție de interesul învățământului; 

bb) aprobă concediile salariaților din unitate; 

cc) aprobă, în condițiile legii, pensionarea personalului din unitate; 

dd) aprobă, în limita bugetului alocat participarea la programe de dezvoltare profesională 

a angajaților unității; 

 

Capitolul 3. 

Directorul 

 

Art. 33.  
Directorul răspunde de organizarea şi coordonarea întregii activităţi din grădiniţă, de 

procesul instructiv-educativ, de activitatea întregului personal angajat în unitatea respectivă, de 

cea desfăşurată cu părinţii, de problemele financiare ale unităţii, de activitatea metodică şi de 

perfecţionare, de păstrarea, gestionarea şi îmbogăţirea patrimoniului. 

 

Art. 34.  

Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau activităţi şcolare / 

extraşcolare efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se face 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. 

Art. 35.  
Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa 

cărora prezintă rapoartele semestriale şi anuale. 

Art. 36.  
 În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii; 

d) asigură managementul strategic al unităţii, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice 

locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învățământ cu cele stabilite la nivel 
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naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ, întocmit de 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, 

este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor şi adus la 

cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar; 

Art. 37. 

(1)În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale, 

răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a 

unităţii de învăţământ; 

Art. 38. 

(2)În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine, răspunde de 

angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale 

personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post 

şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de 

Ministerul Educaţiei Și Cercetării Științifice. 

 

Art. 39. 

(3)Alte atribuţii ale directorului: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliul de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul intern de organizare şi 

funcţionare al unităţii; 

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor din circumscripţia şcolară; 

f) stabileşte componenţa grupelor de copii în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

h) numeşte educatoarele grupelor precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 
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educative şcolare şi extraşcolare; 

i) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

j) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al 

unităţii; 

k) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitate şi le supune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

l) asigură, prin responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

m) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-

educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse 

activităţi educative extracurriculare/extraşcolare; 

n) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

o) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

p) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a 

responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

q) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la 

programul de lucru; 

r) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii; 

s) asigură arhivarea documentelor oficiale: 

t) aprobă vizitarea unităţii de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai 

mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la 

procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. 

 

 

TITLUL IV. 

PERSONALUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Capitolul 1.  

Dispoziţii generale 

 

Art. 40. 

(1)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitate  se 

realizează prin examen/concurs ,conform normelor specific,și  prin încheierea contractului 

individual de muncă cu unitatea, prin reprezentantul său legal. 

(2)Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală, demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un 

comportament responsabil. 

(3)Personalului unităţii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului, viaţa intimă  şi familială a acestuia. 

(4)Personalului unităţii îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, 
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fizic sau emoţional copiii sau colegii. 

(5)Personalul unităţii are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor, în incinta grădiniţei, pe 

parcursul desfăşurării programului şcolar, a activităţilor extracurriculare/extraşcolare. 

(6) La ieșirea din unitate cu ocazia desfășurării diferitelor activități în afara grădiniței, personalul 

didactic este obligat să informeze directorul unității și va cere acordul părinților în scris în 

legătură cu aceasta, menționând; locația numărul de copii, persoanele însoțitoare, destinația 

vizitei. 

(7) Personalul din unitate are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 

socială, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări 

ale drepturilor copilului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea 

fizică şi psihică. 

Art. 41. 

Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de 

funcţii şi prin proiectul de încadrare al unităţii. 

 

Capitolul 2. 

Personalul didactic 

 

Art. 42. 

Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice şi în comisii de lucru pe 

diferite domenii de activitate.  

Art. 43. 

Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă. 

Art.44. 

       Personalul didactic trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru   postul ocupat 

și să fie apt din punct de vedere medical. 

Art. 44.a 

(1) Personalul didactic efectuează serviciul pe grădiniță conform unui grafic stabilit la începutul 

anului scolar. 

(2)Învoirea cadrului didactic de la serviciul pe şcoală se acceptă doar dacă are motive foarte bine 

întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul care întocmeşte graficul profesorilor de 

serviciu, cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul, pentru a fi 

înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor. 

Profesorul de serviciu asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând 

şi controlând activitatea din şcoală, având următoarele atribuţii: 

 este prezent la ora 7 ( Gradinita Villanytelep, ora 7,30 structura  Napsugar) 

 supraveghează copii între orele 7- 8 conform graficului, respectiv 7,30-8  

 Profesorii de serviciu pe şcoală supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu 

sau a unui exerciţiu de evacuare, situaţii anunţate prin semnale de alarma 

 Consemnează în caietul de serviciu orice eveniment petrecut între orele 7-8, 7,30-8  
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Personalul nedidactic 

 

Art. 45 

(1)Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de 

muncă aplicabile. 

(2)Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din unitate sunt 

coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de 

concurs şi validează rezultatele concursului. 

(3)Angajarea personalului nedidactic în unitate se face de către director, cu aprobarea consiliului 

de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

 

Art. 46. 

Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu. 

Art. 47. 

Personalul grădiniţei este obligat să respecte programul stabilit: 

a) Programul personalului la grădiniţa cu program prelungit este: 

- educatoarea în tura I, între orele 8,00 – 13,00; 

- educatoarea în tura II, între orele 12,00 – 17,00; 

- educatoarea de serviciu între orele 7-8 la gr. Villanytelep, de la 7,30-8 la structura 

Napsugar 

- personalul didactic auxiliar între orele 8,00 – 16,00; 

- personalul didactic auxiliar (ingrijitoare) în tura I, între orele 6,30 – 13,30 ;respectiv 

6,30-14,30 

- personalul auxiliar (ingrijitoare) în tura II., între orele 8,30-16,30  

- personalul auxiliar (ingrijitoare)în tura III, între orele 11,00-19,00  

     c.) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 

potrivit nevoilor unitățiide învățămănt și se aprobă de către directorul unității 

     d) Administratorul stabilește sectorul de lucru al personalului,care poate fi modificat potrivit 

nevoilor unității, cu aprobarea directorului. 

 

Capitolul 3. 

Evaluarea personalului din unitate 

 

Art. 48. 

Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se realizează conform legislaţiei în 

vigoare, pe baza fişei de autoevaluare.  

Art. 49. 

Pe baza fişei de evaluare, personalul didactic şi didactic auxiliar are obligaţia de a 

prezenta în faţa consiliului de administraţie şi un raport de autoevaluare. 

Art. 50.  
Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se realizează la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 51.  
Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform 
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prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului. 
 

 

TITLUL V. 

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL GRĂDINIŢEI 

 
Capitolul 1. 

Consiliul Profesoral 

 

Art. 52.  

Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare. 

Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele 

consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci 

când este invitat. 

Art. 53. 

  Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau când directorul consideră necesar., 

consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o 

treime din numărul membrilor săi. 

Art. 54.  
Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice, 

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

Art.55. 

 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. Directorul unităţii de 

învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii 

în aplicare a hotărarilor şedinţei respective. 

Art. 56.  
            Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral şi este 

însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele acestora. 

Art. 57.  
          Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral se păstrează de director  într-un fişet 

securizat. 

Art. 58.  
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul 

general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară; 

b) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile 

personalului didactic; 

c) 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; 

d) dezbate și avizează regulamentul intern al unității de învățământ în ședință, la care 

participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ; 

e) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, a inspectoratului 

şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care 
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reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar 

propuneri de modificare sau de completare; 

f) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative 

din unitatea de învăţământ; 

g) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii; 

h) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de 

consiliul de administraţie; 

i) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

j) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în 

baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

k) alege prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii, în condiţiile legii; 

l) gestionează și asigură calitatea actului didactic  

m) aprobă componența nominal a comisiilor  

n) Dezbate și avizează regulamentui de organizare și funcționare al unității 

o) Îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație,direcțiune,conform 

legislației în vigoare 

p) Propune eliberarea din funcție a directorului,conform legii 

Art. 59.  
a)Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţămant se constituie legal în prezenţa a 

2/3 din numărul total al membrilor. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de 

opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt 

obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţămant 

b)Documentele consiliului profesoral sunt 

-tematica și graficul întălnirilor 

-convocatoarele  

-registrul de procese –verbale însoțit de dosarul cu anexe 

 

Capitolul 2. 

Comisii metodice 

 

Art. 60. 

La gradinita Villanytelep comisia metodica functionează cu 27 cadre didactice. 

Art. 61. 

(1) Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales 

prin vot secret de către membrii comisiei. 

(2) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei 

metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la 

nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice şi aprobată de 

directorul grădiniţei. 

Art. 62.  

Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 

specificului grădiniţei; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii; 
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c) consiliază cadrele didactice debutante în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

d) elaborează instrumente de evaluare; 

e) organizează activităţi de formare continuă, acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

f) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 

Art. 63. 

Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice, întocmeşte planul 

managerial al comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru, elaborează rapoarte şi 

analize, propune planuri ameliorative după consultarea cu membrii comisiei metodice şi 

completează dosarul comisiei; 

b) evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice; 

c) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 

d) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 

e) efectuează asistenţe la ore, conform planului de îndrumare şi control/graficului de asistenţă; 

f) elaborează semestrial, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei metodice, 

pe care o prezintă în consiliul profesoral; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie; 

 

Capitolul 3. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  

 

Art. 64. 

(1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este un cadru 

didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie. 

(2)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din grădiniţă, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul unităţii. 

(3)Directorul grădiniţei stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare. 

Art. 65. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniţă; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupei; 

c) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive, educaţie rutieră; 

d) identifică posibilităţile de parteneriat şi elaborează programe comune; 

e) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia; 

f) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

g) coordonează activităţile săptămânii “Şcoala altfel”; 

h) completează portofoliul cu documentele corespunzătoare; 
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Art.66.  

 Funcția de diriginție: 

 

(1) În cazul învăţământului preșcolar, atribuţiile dirigintelui revin educatoarei/institutorului/ 

profesorului pentru învăţământul primar și preșcolar 

(2)  Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.   

(3) . Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului 

cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.  

(4) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute 

de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu 

particularităţile educaţionale ale grupei respective 

(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor 

identificate pentru colectivul respectiv de preșcolari 

(6) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 

profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru 

prezentarea situaţiei şcolare a preșcolarilor, pentru discutarea problemelor educaţionale 

sau comportamentale specifice ale acestora.   

. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:   

 

Desfăşoară activităţi cu preşcolari, întocmeşte temele şi consemnează în condică 

activităţiile de dirigenţie: 

- educaţie rutieră (lunar ) 

- protecţia incediilor (lunar) 

- educaţie pentru sănătate (lunar) 

- activităţi cu părinţii şi parteneri (lunar) 

 

- Completarea catalogului clasei cu datele copiilor, părinţilor,  situaţiile specifice, datele de 

contact ale părinţilor etc. 

- Completarea situaţiilor statistice cerute 

- Completarea dosarului personal al copiilor din grupă 

- Monitorizarea păstrării în bună stare a mobilierului şi a curăţeniei sălii de clasă 

- Remedierea distrugerilor şi recuperarea pagubelor 

- Pavoazarea sălii de grupă şi modernizarea ei  

- Atragerea unor fonduri extrabugetare pentru activitatea instructiv-educativa 

 

Art. 67. 

     Alte comisii 
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- Comisia pentru evaluarea calităţii ( permanentă); 

- Comisia de control managerial intern ( permanentă); 

- Comisia pentru curriculum ( permanentă); 

- Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă ( permanentă); 

- Comisia pentru programe şi proiecte educative  ( permanentă); 

- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă si situatii de urgenta( permanentă); 

- Comisia de gestionare SIIIR ( permanentă); 

- Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 

discriminariicombaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii ( permanentă); 

- Comisia de recepţie bunuri (ocazională); 

- Comisia pentru achiziţii publice (ocazională); 

- Comisia de inventariere (ocazională) 

- Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate (ocazională); 

- Comisia pentru verificarea documentelor şcolare (ocazională); 

- Comisia de examinare pentru ocuparea unui post didactic auxiliar şi nedidactic 

(ocazională); 

- Comisia pentru investigarea abaterilor disciplinare ale personalului (ocazională); 

- Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare (ocazională) 

a) Aceste comisii îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor de muncă anuală. 

b) Fiecare comisie are mapă care cuprinde dosarul de procese-verbale, structura comisiilor, 

regulamentul de funcţionare, acte normative, planuri de activităţi. Mapa este administrată 

de responsabilul nominalizat prin decizie. 

Art. 68. 

Atribuţiile şi responsabilităţile comisiilor de lucru sunt stabilite de director şi avizate de 

Consiliul de administraţie al grădiniţei. 

Art. 69. 

Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor comisiilor sunt prevăzute în anexa fişei postului 

la începutul fiecărui an şcolar. 

 

Capitolul 4.  

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

Art. 69. 

Conducerea grădiniţei elaborează documente de diagnoză, de prognoză şi documente 

manageriale de evidenţă. 

Art. 70.  
Documentele de diagnoză sunt: 

a) rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

b) raportul anual asupra activităţii desfăşurate; 

c) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

d) raportul de evaluare internă a calităţii; 

Art. 71. 

(1)Documentele de prognoză sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională – pentru o perioadă de 5 ani; 

b) programul managerial (pe an şcolar); 
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c) planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial; 

Art. 72. 

Documentele manageriale sunt mediatizate prin tipărire şi afişare - devenind astfel 

documente publice. 

Art. 73. 

Raportul de evaluare 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. 74. 

Rapoartele şi programele manageriale se avizează de către consiliul de administraţie şi se 

prezintă consiliului profesoral. 

Art. 75. 

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii; 

c) schemele orare; 

d) planul de şcolarizare aprobat; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru al directorului, pentru îndrumare şi 

control/programe operative săptămânale; 

f) dosarul privind siguranţa în muncă; 

g) dosarul privind protecţia civilă; 

h) programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale;      

 

 

 

TITLUL VI. 

STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 
 

Capitolul 1. 

Compartimentul -  personalul didactic auxiliar 

  

Art. 76. 

            Compartimentul personalului didactic auxiliar este format din: 

a) Contabil cu 1,00 normă 

b) administrator patrimoniu cu 1,00 normă; 

c) secretar 0,5 norma 

Art. 77. 

Compartimentul de secretariet este subordonat directorului unităţii de învăţămant. 

Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţămant şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

Art. 78.  

Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 79.  
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Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

- Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de 

gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează 

activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie. 

- Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator, potrivit 

nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

- Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 

de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. 

- Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare 

unităţii de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 80. 

Atribuţiile şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în fişa 

postului stabilite pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

 

Capitolul 2. 

Compartimentul administrativ 

 

Art. 81. 

(1)Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ 

şi coordonat de administratorul de patrimoniu. 

(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii. 

Art. 82. 

Atribuţiile şi responsabilităţile personalului nedidactic  sunt prevăzute în fişa postului stabilite pe 

baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

Art.83.  

(1)Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în grădiniţa 

de copii are datoria şi obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi 

integrităţii copilului pe timpul cât acesta se află în unitatea preşcolară. 

(2) În unitatea de învățământ, fumatul este interzis, conform legii. 

(3)Personalul nedidactic nu poate da nici o informaţie părinţilor/ tutorilor legali , despre copii.  

(4)Pentru buna desfăşurare a activităţii, angajații unității au obligația să folosească telefonul 

mobil în limite rezonabile ,fără a perturba activitatea . 

Art. 84. 
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Personalul didactic auxiliar şi nedidactic are următoarele drepturi: 

- concediu de odihnă conform legislaţiei; 

-  Conforrm Prevederilor contractului de muncă și pe baza propunerii Comisiei paritare 

din unitate concediu de odihnă 10 zile peste cele asigurate de lege conform vechimii, 

- concediu fără plată pe o perioadă de 12 luni în 10 ani; 

- Personalul didactic  auxiliar și nedidactic poate solicita concediu de odihnă în timpul 

vacanțelor dar nu mai mult de 20 de zile lucrătoare consecutive. 

- personalul didactic auxiliar si nedidactic pe baza cererii depuse la secretariat,și în 

urma aprobării cererii de către  director ,poate beneficia de concediu de odihnă și în 

afara perioadei de vacanță în limita 1-5 zile   

Art.85. 

Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiare deosebite sau 

în alte situaţii, după cum urmează: 

a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare; 

b) naşterea unui copil – 5 zile lucrătoare; 

c) căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 

d) decesul soţului/soţiei/copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al 

altor persoane aflate în întreţinere – 5 zile lucrătoare; 

e) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare; 

Art. 86.  
Încălcarea cu vinovăţie de către persoanele încadrate în muncă, indiferent de funcţia pe 

care o au, a obligaţiilor lor de muncă, inclusiv a normelor de comportare civilizată se 

sancţionează după caz cu: 

- avertismentul scris; 

- retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

- diminuarea salariului brut pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% 

- reducerea salariului de bază și / sau ,după caz, și a indemnizației de conducere 

pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% ; 

- desfacerea disciplinară a contractului individual  de muncă; 

Pentru orice întârziere se aplică diminuarea salariului simultan cu pontarea ca nemotivat a 

orelor respective. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează cu 

desfacerea contractului de muncă. 

 

Capitolul 3. 

Management administrativ 

 

Art. 87. 

Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţii se 

realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 88. 

(1)Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii se realizează în 

conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 

directorului. 
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(2)Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii  se 

supun aprobării consiliului de administraţie de către director la propunerea motivată a 

compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

Art. 89. 

Bunurile aflate în proprietatea unităţii sunt administrate de către consiliul de 

administraţie. 

 

 

TITLUL VII. 

BENEFICIARII EDUCAŢIEI 

 
Capitolul 1. 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 

Art. 90. 

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai grădiniţei  sunt antepreşcolarii şi 

preşcolarii. 

Art. 91. 

(1)Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea în grădiniţă. 

(2)Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ pe baza solicitării scrise 

primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea se face conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 92. 

Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 

participarea la activităţile existente în programul unităţii de învăţământ. 

Art. 93. 

(1)Prezenţa copiilor la grădiniţă se verifică zilnic de către cadrul didactic al grupei care 

consemnează în catalogul grupei. 

(2)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal educatoarei actele 

justificative pentru absenţele copilului. 

 

Capitolul 2. 

Drepturile beneficiarului primar 

 

Art. 94.  
Copiii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. 

Copiii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile 

conferite de calitatea de preșcolar. Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate 

leza demnitatea sau personalitatea copiilor. 

Art. 95.  

 Copiii din învăţămantul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 

Art. 96. 

(1)Antepreşcolarii şi preşcolarii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin 

utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării 

şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 
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(2)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime 

opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii. 

Art. 97.  

În timpul şcolarizării, elevii beneficează de asistenţă psihopedagogică şi medicală 

gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări 

cultural-sportive şi la transportul în comun. 

Art. 98.  
Copiii participă la orice activitate care asigură dezvoltarea intelectuală, fizică, afectivă şi 

morală. 

Art. 99. 

Antepreşcolarii şi preşcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecţie socială (hrană, 

supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii, în 

condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. 

Art. 100. 

La începutul fiecărui an şcolar se realizează obligatoriu examinarea stării de sănătate a 

antepreşcolarilor şi preşcolarilor. 

Art.101.(1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi.   

(2)Copiii diagnosticați cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale au 

dreptul să fie școlarizaţi în grădiniță integrat, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de 

deficienţă, fără a însemna o amenințare la siguranța și liniștea celorlalti copii. Aceste cazuri vor fi 

comunicate părințiilor și se va stabili un program, care să nu perturbe activitatea copiilor din 

grupă. 

 

Capitolul 3. 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 101. 

Copiii  trebuie să aibă o comportare civilizată   în unitatea de învăţământ. 

Art. 102. 

Copiii trebuie  să păstreze curăţenia în spaţiile de învăţământ, grupuri sanitare, 

curtea de joc. 

Art. 103. 

Copiii trebuie să aibă în vedere nedeterioarea bunurilor din patrimoniul unităţii de 

învăţământ. 

 

Capitolul 4. 

Recompensarea copiilor      

 

Art. 104.                                                                                                              

Copiii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 

prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

         - evidenţiere în faţa colegilor de grupă; 

         - evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de grădiniţă; 
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         - premii, diplome; 

         - premiul de onoare al unităţii de învăţământ; 

Art.105. 

Se pot acorda premii copiilor care:                                                                                                         

- au obtinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel de unitate ,  local,  judeţean, naţional sau internaţional; 

- s-au remarcat printr-o disciplină  exemplară; 

- au avut, la nivelul grupei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar; 

Art. 106. 
  Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale copiilor la 

nivel local, naţional şi internaţional, prin acordarea  unor premii, diplome  din partea consiliului 

reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor  culturale, a comunităţii locale . 

 

Capitolul 5.   

Sancţionarea copiilor 

 

Art. 107. 

Sancţiunile care se pot aplica copiilor sunt următoarele : 
a) observaţia individuală 

 
Capitolul 6. 

Activitatea educativă extraşcolară 

 

Art.108. 

Activitatea educativă extraşcolară din unitate este concepută ca mediu de dezvoltare personală, 

ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii  şi ca mijloc de 

îmbunătăţire a motivaţiei  şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme 

comportamentale ale copiilor. 

Art. 109. 

(1)Activitatea educativă extraşcolară din unitate se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2)Activitatea educativă extraşcolară din unitate se poate desfăşura fie în incinta unităţii, fie în 

afara acesteia: în natură, în parcuri, baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, 

culturale, sportive, de divertisment. 

Art. 110. 

(1)Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitate pot fi: culturale, artistice, aplicative, 

sportive, de educaţie rutieră, de educaţie pentru sănătate. 

(2)Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, excursii, serbări, vizite, ateliere deschise etc. 

(3)Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de către educatoare, de 

către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(4)Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral, în conformitate cu 

opţiunile copiilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de 

care dispune unitatea. 

(5)Pentru organizarea activităţilor extraşcolare care necesită deplasarea din localitatea de 

domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale. 
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(6)Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 

grădiniţei. 

Art. 111. 

(1)Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii este realizată, anual, de către 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(2)Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii este 

prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie. 

(3)Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii este inclus 

în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate. 

 

Capitolul 7. 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 112. 

Evaluarea are ca drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.  

Art. 113. 

În grădiniţă evaluarea se realizează în trei forme: 

a) evaluare iniţială; 

b) evaluare sumativă; 

c) evaluare finală; 

Art. 114. 

Rezultatele evaluării  se raportează, după fiecare secvenţă,  la obiective stabilite, cu 

scopul de a înregistra  lacune, greşeli sau a confirma eficienţa învăţării. 

Art. 115. 

(1)Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în 

raport cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de 

învăţare. 

(2) Constatările se exprimă în calificative atribuite copiilor. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar este realizată evaluarea iniţială, la sfârşitul anului şcolar 

evaluarea finală. 

Art. 116. 

În timpul anului şcolar se realizează o evaluare continuă, prin oportunităţile oferite de regimul 

zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, studiul produselor activităţii, teste. 

Art. 117. 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor 

pentru a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele psihopedagogice. 

 

 

Capitolul 8. 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 118. 

(1)Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o grupă la alta, de la o unitate 

de învăţământ la alta în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari la grupă. 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 
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antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului 

maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 119. 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

 

TITLUL VIII. 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 
 

Capitolul 1. 

Evaluarea internă a unităţii 

Art. 120. 

Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţii; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei; 

 

Art. 121. 

(1)Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii reprezintă o activitate de evaluare generală a 

performanţelor, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele 

dezirabile propuse, la standardele asumate. 

(2)Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către Inspectoratul Școlar şi Ministerul 

Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice, prin inspecţia şcolară generală a unităţii. 

(3)În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare; 

b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţii; 

(4)Conducerea unităţii şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia 

situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot desfăşura 

activităţile profesionale curente. 

Art. 122. 

(1)Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării. 

(2)Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 123. 

(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 de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 124. 

(1)Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2)Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 
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respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3)Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice se 

bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

Art. 125.  
           Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei 

operativă este asigurată  de un coordonator desemnat de acesta. 

 

Art. 126.  

Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

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; 

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; 

 

Capitolul 2. 

Evaluare externă 

 

Art. 127. 

(1)Evaluarea externă a calităţii educaţiei este o formă specifică de evaluare instituţională, diferită 

de inspecţia generală a unităţilor şcolare, reprezintă evaluarea instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

(2)Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează în conformitate 

cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar. 

(3)Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4)Evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor 

legale. 

(5)În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în 

mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor 

percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar 

pentru această activitate. 
 

 

                                                    TITLUL IX. 
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PARTENERII EDUCAŢIONALI 

 

Capitolul 1. 

Drepturile şi îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art. 128. 

Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al antepreşcolarului/preşcolarului are dreptul să 

decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul. 

Art. 129. 

(1)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la rezultatele şi comportamentul propriului copil. 

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informaţii 

numai referitoare la situaţia propriului copil. 

 

Art. 130. 

  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ: 

a) la începutul şi sfârşitul programului; 

b) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu educatoarea sau cu directorul unităţii; 

c) desfăşoară activităţi în comun cu copiii; 

d) depune contravaloarea hranei, o cerere/alt document la secretariatul unităţii; 

e) participă la întâlnirile programate cu educatoarea; 

 

Art. 131. 

Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 132. 

(1)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări 

conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile cu educatoarea, cu 

directorul unităţii. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii. 

(2)În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite 

rezolvarea situaţiei la Inspectoratul Școlar. 

(3)În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite 

rezolvarea situaţiei la Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice. 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali: 

a) părinţii, tutorii sau  susţinătorii legali al copilului au  obligaţia de a colabora cu grădiniţa în 

vederea realizării obiectivelor educaţionale; 

b) părinţii, tutorii sau  susţinătorii legali al copilului  au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să 

ia lagătura cu educatoarea pentru cunoaşterea evoluţiei, dezvoltării copilului; 

c) părinţii, tutorii sau  susţinătorii legali al copilului  au obligaţia să asigure frecvenţa copilului 

la grădiniţă; 
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d) conform legislaţiei în vigoare, la începutul fiecărui an şcolar părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă; 

e) părinţii/ tutorii legali au obligaţia să plătească contribuţia părintească zilnică pentru hrana 

copilului până pe data de 10 a fiecărei  luni; 

f) părinţii copiilor, vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate 

lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate; 

g) părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are obligaţia să-l însoţească până la 

intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea programului să-l preia; în cazul în care 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 

împuterniceşte în scris o altă persoană, și informează educatoarea; 

h) se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor şi a 

personalului unităţii;  

i) se interzice  afișarea pe rețele de socializare a aspectelor legate de activitatea copilului în 

grădiniţă,fără acordul părințiilor 

 

 

Art. 133.  
 

(1).Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea unor 

stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii 

de învăţământ implicat sau cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile 

amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează 

o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.   
 În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la 

inspectoratul şcolar.   
În cazul în care au fost parcurse toate etapele fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul 

Educaţiei Naţionale.   
 

(2)Cererile, reclamaţiile şi sesizările părinţilor se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. 

Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Solicitanţii vor primi răspuns în 

termen de 30 zile. 

(3)Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie.  

 

Capitolul 2. 

Adunarea generală a părinţilor 

 

Art. 134. 

(1)Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

copiilor de la grupă. 

(2)Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor 

didactice şi a echipei manageriale a unităţii, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare 
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educării copiilor. 

(3)În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii. 

Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal al copilului respectiv. 

Art. 135. 

(1)Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatoare sau de către 1/3 din numărul 

total al membrilor săi. 

(2)Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali ai copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 

prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în 

care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi. 

 

Capitolul 3. 

Comitetul de părinţi 

 

Art. 136. 

(1)La nivelul fiecărei grupe, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

(2)Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de educatoare care prezidează şedinţa. 

(3)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4)Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima 

şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile membrilor. 

(5)Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai 

copiilor grupei în adunarea generală a părinţilor la nivelul grădiniţei, în consiliul reprezentativ al 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral şi în relaţiile cu echipa 

managerială.  

Art. 139. 

Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor copiilor grupei; 

deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

b) sprijină educatoarea în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare; 

c) sprijină educatoarea în derularea programelor comune: grupă – părinţi; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din grupă şi din 

grădiniţă; 

e) fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 

propunerii educatoarelor sau a directorului, însuşite de către comitet; 

f) sprijină conducerea grădiniţei şi educatoarea în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea 

bazei materiale a grupei şi a grădiniţei; 

g) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor pe durata programului, precum şi în cadrul 

activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 
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h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă 

acestea există; 

Art. 140. 

(1)Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a grupei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(2)Sponsorizarea grupei de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii. 

(3)Este interzisă implicarea cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

 

Capitolul 4. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 

Art. 141. 

(1)La nivelul unităţii funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitate este compus din preşedinţii comitetelor de 

părinţi. 

Art. 142. 

(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. 

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere în CA şi în CEAC. 

(4)Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi. 

(5)Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

(6)Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Art. 143. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) face propuneri pentru curriculum la decizia şcolii; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu 

rol educativ din comunitatea locală; 

c) susţine unitatea în derularea programelor de prevenire a absenteismului; 

d) promovează imaginea unităţii în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice în plan 

local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 
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elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unităţii în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii copiilor; 

l) în colaborare cu consiliul de adminstraţie ia decizii privind stabilirea alocaţiei zilnice 

Art. 143. 

(1)Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 

contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din 

străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii, a bazei materiale; 

b) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

c) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară; 

d) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii; 

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel 

local, judeţean, regional şi naţional. 

 

Capitolul 5. 

Contractul educaţional 

 

Art. 144. 

Unitatea de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul 

înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care 

sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Art. 145. 

(1)Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii. 

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

ataşează contractului educaţional. 

Art. 146. 

(1)Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor 

semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 

obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2)Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3)Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

 

Capitolul 6. 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitatea de învăţământ şi alţi parteneri 

educaţionali 

 
Art. 147. 
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Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unităţii. 

Art. 148. 

Unitatea poate să realizeze parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi 

cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri 

de organizaţii, în interesul copiilor. 

Art. 149. 

Unitatea  de învăţământ, de sine stătătoare sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de 

formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale  poate organiza la nivel local 

centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate 

nevoilor specifice diferitelor grupuri interesate. 

Art. 150. 

(1)Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 

unitatea de învăţământ. 

(2)Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3)Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 

securităţii copiilor şi a personalului în perimetrul unităţii. 

Art. 151. 

(1)Unitatea de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, 

unităţi medicale, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii 

obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii. 

(2)Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3)În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii, 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 de învăţământ poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi 

comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, respectându-se legislaţia în vigoare din statele 

din care provin instituţiile respective. 

 

 

TITLUL X. 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 

Art. 152. 

În unitatea de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă 

orice formă de discriminare a antepreşcolarilor/preşcolarilor şi a personalului din unitate. 

Art. 153.  
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În unitatea de învăţământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare. 

 

Art. 154. 

(1) Prezentul regulament întră în vigoare din data aprobării lui de către Consiliul de 

administraţie a Grădiniţei Villanytelep și este valabil până la revocare.. 

(2) La începutul fiecărui an şcolar prezentul regulament va fi prezentat cadrelor didactice, 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic,  părinţilor, întocmindu – se procese verbale de 

luare la cunoştinţă a prevederilor acestora. 

(3) Prezentul regulament conţine ..33.. de pagini, a fost dezbătut şi adoptat de către Consiliul 

profesoral din data de 26.09.2017.şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie 

din data de 19.10.2017. 

                                                                                            Director 
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