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TITLUL I 

Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I 

Cadrul de reglementare 

Art. 1. — (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Grădiniței  Speciale denumit în 

continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu Regulamentul Cadru, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Grădinița Specială se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale 

Regulamentului intern. 

Art. 2. — (1) În baza prezentului regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu 

caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi 

ale personalului din Grădinița Specială, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile 

grădiniţa îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale conţine reglementări cu 

caracter general precum şi reglementări în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale se elaborează de 

către un colectiv de lucru,numit prin hotărîrea consiliului de administraţie, coordonat de un cadru 

didactic.  

(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale se supune, spre 

dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, şi în consiliul profesoral, 

la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale, precum şi modificările 

ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale se 

înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului și  a părinţilor, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale se afişează la avizier şi, după caz, 

pe site-ul unităţii. Educatoarele/Profesorii pentru învăţământul preşcolar au obligaţia de a 
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prezenta anual  părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. 

Personalul Grădiniței Speciale, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali îşi vor asuma, prin 

semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare. 

 (7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale poate fi revizuit anual, în 

termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. 

Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare se depun în scris şi se 

înregistrează la secretariat. 

(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale 

este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare constituie abatere şi 

se sancţionează conform prevederilor legale. 

(9) Regulamentul intern al Grădiniței Speciale conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 

242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului 

de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în 

unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar 

 

CAPITOLUL II 

Principii de organizare şi funcţionare  

Art. 3. — (1) Grădinița Specială se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Conducerea Grădiniței Speciale îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, 

promovând participarea părinţilor la viaţa grădiniței asigurând transparenţa deciziilor şi a 

rezultatelor, printr-o comunicare periodică, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. — Grădinița Specială se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 

politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism 

religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi 
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convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor şi a 

personalului din unitate. 

 

TITLUL II 

Organizarea Grădiniței Speciale 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale  

Art. 5. — Grădinița Specială face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în 

conformitate cu prevederile legale. 

Art. 6. — (1) Grădinița Specială  este o unitate de învățământ cu personalitate juridică (PJ) și are 

următoarele elemente definitorii: 

a) act de înfiinţare — ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau 

judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă 

prevederile legislaţiei în vigoare; 

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, 

dotări corespunzătoare, adresă); 

c) cod de identitate fiscală (CIF); 

d) cont în Trezoreria Statului; 

e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

cu denumirea Grădiniței Speciale  

(2) Grădinița Specială are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, 

dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională 

şi decizională. 

CAPITOLUL II 

Organizarea programului şcolar 

Art. 7. — (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor se 

stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; modificarea 



7 

 

structurii anului şcolar se poate face la propunerea directorului, după consultarea Consiliului 

profesoral şi Adunării generale a părinţilor, cu aprobarea Inspectorului Şcolar General. 

(3) Grădiniţa este închisă pentru curăţenie, reparaţii, igienizare,deratizare,dezinsecţii 30 de zile 

pe an, de regulă luna august. 

(4) Pe perioada vacanţelor intersemestriale grădiniţa nu este închisă. Se respectă doar zilele 

libere plătite de la stat. 

(5) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile 

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

(6) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unităţii de învăţământ — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectorului şcolar general; 

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ— la cererea inspectorului şcolar 

general, cu aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(7) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 

Art. 8. — (1) În perioada vacanţelor şcolare, Grădinița Specială poate organiza, activităţi 

educative cu copiii, în baza hotărârii consiliului de administraţie, cu respectarea drepturilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile pentru tot 

personalul unităţii. 

(2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi unitatea de 

învăţământ încheie act adiţional la contractul educaţional prevăzut în anexa la prezentul 

regulament. 

Art. 9. — (1) Grădiniţa Specială funcţionează în regim săptămânal, de luni până vineri, în trei 

schimburi. Copiii pot rămâne în grădiniţă în regim de zi sau regim săptămânal, în funcţie de 

recomandarea-orientarea Comisiei de evaluare şi orientare şcolară şi la decizia părinţilor. 
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(2) Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza orarului Grădiniţei Speciale, care vizează 

proiectarea tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar, cu 

respectarea cerinţelor psihopedagogiei speciale.(Anexa 1) 

(3) Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare, pentru 

activităţile educative de la grupe; acesta respectă particularităţile grupei (diagnoza grupei) şi 

poate fi flexibil . 

(3) Terapiile specifice de stimulare, reabilitare se desfaşoară la cabinetele de specialitate 

(psihologie, logopedie, psihomotricitate, psihopedagogie, kinetoterapie), conform unui orar şi a 

unei planificări stabilite de profesorul psihopedagog şi profesorul kinetoterapeut . 

(4) Durata unei activităţi la grupă, modul de organizare a activităţilor de la grupă şi de la 

cabinetele de specialitate se stabilesc de la caz la caz, precum şi la recomandarea comisiei interne 

de evaluare continuă. 

(5) În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale la nivelul grupei, 

cadrele didactice dau dovadă de flexibilitate şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, 

materialele/mijloacele, metodele, resursele pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui elev. 

Art. 10. —  Grădiniţa Specială – structura  şi organizare  specifică: 

 (1) Domeniul de activitate:  învăţământ special preşcolar pentru deficienţi de intelect; 

a) Date de contact: Aleea  Borşa nr. 2, Cluj-Napoca; 

b) Telefon:0264/565316;0728856154;Fax:0264/421140; 

c) E-mail: gradinita_speciala_cluj @ yahoo.com 

d) Forma juridică de organizare: unitate de învaţamânt special preşcolar de stat cu personalitate 

juridică; 

e) Statutul proprietaţii grădiniţei: înfiinţată în septembrie 1984; din anul 2001 proprietatea 

Consiliului Judeţean Cluj; 

(2) Program: grădiniţă cu program de zi şi internat săptămânal; 

(3) Foruri tutelare: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj; Consiliul Judeţean Cluj; 

(4) Beneficiarii: copii preşcolari cu vârsta de 3-6 ani, proveniţi din familii, care la intrarea în 

grădiniţă prezintă urmatoarele diagnostice medicale: retard în dezvoltarea psihofizică, deficienţă 

mintală; retard în dezvoltarea limbajului; sindrom hiperkinetic,  tulburări socioafective, sindrom 

Down,  tulburare pervazivă de dezvoltare, tulburări comportamentale.                                  
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Art. 11. — Documentele necesare înscrierii copiilor în Grădiniţa Specială: 

a) copilul este primit în grădiniţă pe baza certificatului de orientare şcolară şi profesională 

eliberat de Comisia pentru Orientarea Şcolară şi Profesională (COŞP)  din cadrul Centrului 

Judeţean de Resurse şi  Asistenţă Educaţională;  

b) cerere de înscriere din metodologia specifică - formular tip ; 

c) fişa de înscriere în grădiniță - formular tip (Anexa 2) 

d) scrisoare medicală sau adeverinţă medicală de la medicul specialist, neurolog /psihiatru ; 

e) copia certificatului de naştere al copilului ; 

f) adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net al părinţilor/ adeverinţă şomaj sau pensie/ 

declaraţie de venit;  

g) copia actelor de identitate ale părinţilor/tutorelui legal/copia sentinţei de divorţ (dacă e cazul) ; 

h) copia certificatului şi hotărârea de încadrare în grad de handicap şi Planul de recuperare al 

copilului(dacă există); 

i) ancheta socială de la primăria de domiciliu; 

j) dovada de vaccinări şi aviz epidemiologic (nu mai vechi de trei zile);  

k) fişa medicală de la grădiniţa frecventată anterior(dacă e cazul) ;  

l) fişa psihopedagogică de la grădiniţa frecventată anterior(dacă e cazul).  

Art. 12. —  Durata programului de recuperare : 

a) până la finalizarea ciclului preşcolar (vârsta de 6/7 ani), conform certificatului de orientare 

şcolară ; 

b) până la vârsta de 8 ani, amânarea şcolarizării, conform certificatului de orientare şcolară ;  

c) până la atingerea unui nivel de dezvoltare care să-i permită o integrare şcolară, fără riscuri în 

grădiniţa de masă; 

d) la decizia părinţilor . 

Art. 13. — (1)  Oferta  educaţională: 

a) Program de zi şi internat săptămânal;   

b) Evaluarea copiilor de către specialişti: psiholog, logoped, psihomotrician, psihopedagog, 

kinetoterapeut; 

c) Terapii specifice: stimulare psiho-senzorio-motorie; 

d) Programe de intervenţie personalizate; 
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e) Activităţi obligatorii, instructiv-educative în cadrul celor 5 grupe de nivel; 

f) Activitati liber alese; 

g) Activităţi opţionale (CDŞ): gimnastică / expresie corporală; educaţie muzicală; jocuri 

matematice distractive; abilitare manuală; activităţi de dezvoltare socio-emoţională; 

h) Activităţi de formare şi dezvoltare a autonomiei personale; 

i) Activităţi de adaptare la viaţa cotidiană; 

j) Activităţi extracurriculare / socializarea copilului; 

k) Sprijin parental /suport psihopedagogic şi uman permanent. 

Art. 14. — (2) Oferta  curriculară: 

a) Conţinutul procesului de învăţământ special preşcolar este structurat în planuri de învăţământ, 

programe, alte materiale de suport a învăţării, elaborate de grupurile de lucru, avizate de CNC, la 

propunerea Comisiei Naţionale pentru Educaţie Specială. 

b) Parcurgerea conţinuturilor de învăţare se realizează de către fiecare cadru didactic (educatoare 

şi profesor psihopedagog / kinetoterapeut) prin proiectarea didactică a planificărilor 

curriculare, prin curriculum adaptat şi programe de intervenţie personalizată.  

c) Cadrele didactice care lucrează la grupa specială de grădiniţă au obligaţia asigurării 

intervenţiei psihopedagogice specializate şi stimulării precoce a copiilor cu deficienţe, în 

scopul asigurării şanselor egale de dezvoltare şi de acces spre trepte superioare de şcolarizare. 

d) Activităţile instructiv-educative şi terapeutice corectiv-compensatorii din Grădiniţa Specială 

au la baza curriculumul specific pentru învăţământul special şi curriculumul naţional preprimar, 

care se  adaptează particularităţilor preşcolarilor cu CES prin obiective şi conţinuturi adecvate.  

e) Activitatea de terapie specifică, corectiv-compensatorie are la bază programe de intervenție 

individualizată, elaborate de profesori psihopedagogi. 

Art. 15.  —  ( 1) Obiectivul general:  

a) asigurarea educaţiei de calitate specializată, adecvată particularităţilor specifice tipului şi 

gradului de deficienţă;  

b) crearea şi asigurarea unui cadru stimulativ în vederea diminuării dizabilităţilor copiilor, a 

dezvoltării, socializării, pregătirii pentru şcoală şi integrării sociale. 

(2) Obiective terapeutice: stimularea psiho-senzorio-motorie a copilului, terapii specifice de 

reabilitare – compensare (psihologică, logopedică, psihomotrică şi kinetoterapeutică); 
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(3) Obiectivele activităților instructiv-educative : 

a) Dezvoltarea  de capacităţi intelectuale şi deprinderi de muncă independentă; 

b) Formarea şi consolidarea  deprinderilor de autonomie personală ; 

c) Dezvoltarea de capacităţi relaţionale şi câştigarea unei poziţii din ce în ce mai bune în raport 

cu mediul social; 

d) Stabilirea de relaţii de parteneriat cu familia în vederea susţinerii şi continuării activităţilor din 

grădiniţă; 

(4) Obiectivele prevăzute de programe se realizează prin: 

a)Activităţi instructiv-educative, obligatorii cu grupa; activităţi liber alese frontale, pe grupe, 

conduse de educatoare / profesori pentru învățămînt special preșcolar; Norma didactică a 

educatoarei /  profesorului pentru învăţământ special preşcolar este de 5 ore pe zi pentru fiecare 

tură, respectiv 25 ore pe săptămână. 

b)Activităţi individuale / de grup  de intervenţie specifică, terapie specifică, în cabinete de 

specialitate,  realizate de către profesori psihopedagogi/kinetoterapeut; Profesorul psihopedagog 

va organiza activităţi, desfăşurate individual sau în grupe mici: stimulare cognitivă, educaţie 

senzorială, educaţie psihomotrică, terapia tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea comunicării; 

profesorul kinetoterapeut va desfăşura activităţi de recuperare kinetoterapeutică şi  alte activităţi 

specifice de compensare. Norma didactică a acestora este de 16 ore pe săptămână. 

c)Activităţi opţionale – Curriculum la decizia şcolii - (abilitare manuală – domeniul estetic 

creativ, gimnastică şi ritmică – domeniul psihomotric, matematică distractivă – domeniul ştiinţe, 

meloterapie), conduse de educatoare şi personal extern, cu atestat profesional; 

d)Activităţi extracurriculare / de socializare – plimbări, excursii şi alte activităţi în afara 

grădiniţei ( participă tot personalul didactic şi didactic auxiliar, în funcţie de genul activităţii); 

 (5) Tipuri de activităţi: 

a) Activităţi pentru dezvoltarea limbajului; 

b) Activităţi cu conţinut matematic; 

c) Activităţi de cunoaştere a mediului; 

d) Activităţi artistico-plastice; 

e) Activităţi de expresie muzicală ; 

f) Activităţi de expresie corporală; 
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g) Activităţi de stimulare cognitivă şi senzorială; 

h) Terapia tulburărilor de limbaj (TTL);  

i) Activităţi de educaţie psihomotorie;  

j) Activităţi de recuperare kinetoterapeutică; 

k) Activităţi pentru formarea şi dezvotarea autonomiei personale; 

l) Activităţi pentru adaptarea la mediul social; activităţi gospodăreşti; 

m) Activităţi ludice şi distractive.  

n) Activităţi extracurriculare / socializarea copilului. 

  

CAPITOLUL III 

Formaţiunile de studiu 

Art. 16. — (1) Învăţământul special pentru preşcolarii cu deficienţe uşoare şi moderate sau 

grave/profunde/severe/asociate se organizează  pe grupe cu efective stabilite prin lege, în funcţie 

de tipul şi de gradul deficienţei. 

(2) În Grădinița Specială, formaţiunile de studiu cuprind grupe de preşcolari şi se constituie, la 

propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale. 

(3) Grupele cuprind preşcolari cu cerinţe educaţionale speciale, cu vârste între 3 – 6/7/8 ani şi se 

constituie după nivelul de dezvoltare al copiilor, etate mintală, vârstă cronologică. 

(4) În învăţământul special preşcolar grupele de preşcolari cuprind elevii, după cum urmează: 

a) grupa pentru elevi cu deficienţe uşoare şi /sau moderate cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai 

puţin de 8 şi nu mai mult de 12; 

b) grupa pentru elevi cu deficienţe grave/profunde/severe/asociate cuprinde în medie 5 elevi , dar 

nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6. 

(5) Durata unei activităţi la grupă, modul de constituire a grupei de intervenţie de grădiniţă 

specială şi de organizare a activităţii de intervenţie a profesorului psihopedagog şi a educatoarei 

se stabilesc în Consiliul profesoral, precum şi la recomandarea Comisiei interne de evaluare 

continuă. 
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TITLUL III 

Managementul unităţii de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 17. — (1) Managementul Grădiniței Speciale este asigurat în conformitate cu prevederile 

legale. 

(2) Grădinița Specială, unitate de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul 

de administraţie și  de director. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Grădiniței Speciale se consultă, după 

caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentantul organizaţiei sindicale, 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, autorităţile administraţiei publice 

judeţene. 

Art. 18. — Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Grădinița Specială se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic. 

 

CAPITOLUL II 

Consiliul de administraţie 

Art. 19.  — (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Grădiniței Speciale. 

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

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Directorul Grădiniței Speciale este preşedintele consiliului de administraţie. 

Art. 20. — (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de 

observator liderul de sindicat. 

Art. 21 — (1) Funcţionează conform prevederilor art. 96 alin.(1),(2),(4),(6),(7),(8),(9) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. 

nr.4619/22.09.2014, ale Regulamentului – cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079 / 2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 



14 

 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.  

(3) Consiliul de administraţie al Grădiniţei Speciale este constituit  din 7 membri, astfel: 

a)  3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ; 

b) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice judeţene (un reprezentant al preşedintelui Consiliului 

Judeţean şi un reprezentant al consilierilor Consiliului Judeţean);  

c)  2 reprezentanţi ai părinţilor; 

(4) Directorul Grădiniței Speciale este membru de drept al Consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ. 

Art. 22. — Reprezentanţii personalului didactic de predare, care vor face parte din Consiliul de 

administraţie sunt aleşi (sau după caz desemnaţi), după cum urmează: prin vot secret de către 

Consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, din rândul 

cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract individual de muncă şi 

dovedesc calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. Hotărârea Consiliului 

profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. 

Art. 23. — Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de 

activitate, pe baza delegării de sarcini, stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. Prezenţa 

membrilor la şedinţele Consiliului de administraţie este obligatorie. 

Art. 24. — Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ; 

acesta are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele Consiliului de administraţie; 

b) semneaza hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către Consiliul de administraţie; 

c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor Consiliului de administraţie; 

d) desemnează, prin decizie, secretarul Consiliului de administraţie, o persoană din rândul 

personalului didactic din Grădinița Specială, care nu este membru în Consiliul de administraţie, 

cu acordul persoanei desemnate; 

e) colaborează cu secretarul Consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor 

necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor / observatorilor / invitaţilor şi comunicării 

hotărârilor adoptate, în condiţiile legii; 

f) pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea 

numărului paginilor şi a registrului de procese-verbale ale Consiliului de administraţie; 
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g) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri / observatori / 

invitaţi) au semnat procesul verbal de şedinţă. 

 Art. 25. — (1) Secretarul Consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele  

atribuţii: 

a) asigură convocarea, în scris, a membrilor Consiliului de administraţie, observatorilor şi a 

invitaţilor; 

b) redactează lizibil şi inteligibil procesul – verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv 

punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al 

Consiliului de administraţie, care se leagă şi se numerotează;  

c) redactează hotărârile adoptate de către Consiliul de administraţie, pe baza procesului verbal al 

şedinţei, în suficiente exemplare; 

d) afişeaza hotărârile adoptate de către Consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, 

la loc vizibil; 

e) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ, în copie, 

procesul verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate  de Consiliul de 

administraţie; 

f) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de administraţie; 

(2) Documentele Consiliului de administraţie sunt: 

a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului de administraţie; 

b) convocatoarele Consiliului de administraţie; 

c) registrul de procese verbale al Consiliului de administraţie; 

d) dosarul care conţine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 

memorii, solicitări, sesizări etc.) 

e) registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului de administraţie; 

f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a 

hotărârilor Consiliului de administraţie; 

(3) Registrul de procese-verbale al Consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a 

hotărârilor Consiliului de administraţie  se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a 

deveni documente oficiale. Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în 
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biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul 

consiliului. 

(4) Responsabilităţile secretarului Consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, 

de către o altă persoană desemnată de preşedintele Consiliului de administraţie;  

Art. 26. — Consiliul de administrație se întrunește lunar în şedinte ordinare, precum şi ori de 

câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui sau a două treimi din 

numărul membrilor Consiliului de administrație ori a două treimi din numărul membrilor  

consiliului profesoral; Consiliul de administrație este convocat şi la solicitarea a două treimi  din 

numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Art. 27. — (1) Hotărârile Consiliului de administraţie se adoptă după cum urmează: 

a) Cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

b) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către Consiliul de 

administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului de administraţie; 

c) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se adoptă cu votul a jumătate 

plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administrație.  

d) Hotărârile Consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi 

procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere, acordarea gradației de merit, 

restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se 

iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu 

participă la vot. 

(2) La şedintele Consiliului de administrație participă de drept reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învățământ, cu statut de observatori; 

(3) La şedinţele Consiliului de administrație pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de 

problematica înscrisă pe ordinea de zi; 

(4) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul verbal al 

şedinţei şi sunt asumate prin semnătură; 
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(5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de administrație membrii participanţi, observatorii şi 

invitaţii au obligaţia să semneze procesul verbal  încheiat cu această ocazie.  

(6) Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la  instanţă de contencios 

administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 28. — Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 

b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

c) stabileşte responsabilitatile membrilor consiliului de administrație şi proceduri de lucru; 

d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia; 

e) aprobă Regulamentul intern; 

f) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de 

director; 

g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, în care sunt 

înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor; 

h) aprobă planul de încadrare/statul de personal cu personal didactic și didactic auxiliar, precum 

și schema de personal nedidactic; 

i) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ şi promovează măsuri ameliorative; 

j) aprobă comisia de elaborare a proiectului  de dezvoltare instituțională; aprobă proiectul  de 

dezvoltare instituțională al unității de învățământ şi modificările ulterioare ale acestuia, precum 

şi planul managerial al directorului; 

k) adoptă proiectul de buget al unității de învățământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare 

pentru buna funcţionare și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ; 

l) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat; 

m) aprobă modalitaţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unității de învățământ şi 

stabileşte utilizarea acestora; resursele extrabugetare realizate din donaţii, sponsorizări sau alte 

surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia; 

n) avizează planurile de investiţii; 
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o) aprobă lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, în baza solicitărilor 

depuse de acestea; 

p) aprobă proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ; 

q) aprobă curriculumul la decizia școlii, cu respectarea prevederilor legale; 

r) aprobă orarul unității de învățământ; 

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

t) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

învățământ; 

u) aprobă tipurile de activităţi extraşcolare care se organizează în unitatea de învățământ, durata, 

modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral; 

v) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi 

schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic; 

w) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar / 

diriginţilor la grupe; 

x) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă 

comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi 

aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii; 

y) realizează anual evaluarea activităţii personalului, conform prevederilor legale; 

z) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de 

medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 

profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii   unităţii de învăţământ; 

aa)  îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute 

de Metodologia de mişcare a personalului didactic; 

bb)  aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al 

personalului din unitate; 

cc)  propune eliberarea din funcţie a directorului  unităţii de învățământ cu votul a 2/3 dintre 

membrii acestuia şi comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

dd) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul 

individual de muncă şi o revizuieşte, după caz; 
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ee) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de 

învățământ, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul 

învăţământului şi al celui în cauza; 

ff) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învățământ, conform reglementărilor legale, 

contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern; 

gg) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de 

învățământ; 

hh) aprobă în condiţiile legii, pensionarea pesonalului din unitatea de învățământ; 

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

angajatilor unităţii de învățământ; 

jj) administreaza baza materiala a unităţii de învățământ; 

kk) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți; 

(2) Consiliul de administratie îndeplinește toate atribuțiile stabilite prin legi, metodologii, acte 

administrative cu caracter normativ si contracte de munca aplicabile.  

CAPITOLUL III 

Directorul 

Art. 29. — (1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97 alin (1) si (2) 

din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al 

învăţământului preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr.5079/2016, O.M.E.N. nr. 3027/2018 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079 / 2016; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al învăţământului preşcolar nr.4464 / 07.09.2000, 

Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preunivesitar, aprobat prin O.M.E.N. nr.4619/22.09.2014, Metodologia privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul nr.5298/1668/7 septembrie 2011, 

Metodologia  pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi 

în grad de handicap , orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES, precum şi în vederea 
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abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, aprobată prin Ordin nr. 

1985/1305/5805/ 19. 12. 2016; 

Art. 30. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament. 

(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre 

didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. 

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, 

după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar 

cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de  învăţământ special. 

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.  

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

(6) Directorul poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, în această 

ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a preşedintele 

consiliului judeţean, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din 

funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 

 (7) În cazul vacantării funcţiei de director, conducerea interimară este asigurată, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, 

numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza 

avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării 

Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanei solicitate. 

Art. 31. — (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 

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

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional 

şi local; 

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

unităţii de învăţământ; 

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

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h) prezintă  anual, raportul asupra calității educației din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului 

reprezentativ al părinților/ a conducerii asociaţiei de părinţi  și este adus la cunoștința 

autorităților administrației publice judeţene și a inspectoratului școlar județean şi postat pe site-ul 

unităţii şcolare, în termen de 30 de zile de la data începerii anului şcolar  ;  

i) controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorului grădiniţei, care are 

obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia. 

j) conducătorul unităţii de învăţământ elaborează anual Raportul asupra sistemului de control 

intern managerial la data de 31 decembrie în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 

119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Instrucțiunile privind 

întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, 

care se prezintă structurii ierarhic superioare; 

k) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ în colaborare cu autoriţătile 

administraţiei publice judeţene, după consultatrea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor 

părinţilor; 

l) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ; 

m)  solicită, în scris, consiliului judeţean, preşedintelui consiliului judeţean şi consiliului  

reprezentativ al părinţilor desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de 

la data solicitarii; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/166435
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/166435
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n) convoacă Consiliul profesoral al unităţii de învățământ, în vederea alegerii cadrelor didactice  

care vor face parte din Consiliul de administrație; 

o) emite decizia de constituire a Consiliului de administrație pentru anul şcolar în curs, o 

comunica membrilor si observatorilor şi o afişează, la sediul unităţii de învăţământ; 

p) emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau revocare, a calităţii de membru in 

Consiliul de administrație; 

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) 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; 

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

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

angajarea personalului; 

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

didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, 

elaborate de minister. 

3) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și 

disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de 

administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unității de învățământ emite 

deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este unitatea de 

învățământ. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

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

consiliul de administraţie; 
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b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

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

Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal 

didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

cadrele didactice (educatoare, profesori pentru învăţământ preşcolar, profesori psihopedagog, 

profesor kinetoterapeut) ale formaţiunilor de studiu (grupe/cabinete). 

h) numeşte după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

profesorii diriginţi la grupe şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare; 

i) numeşte după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

responsabilii de caz servicii psihoeducaţionale, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de 

orientare şcolară şi profesională; 

j) stabileşte prin decizie componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 

unităţii de învăţământ; 

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

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

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

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 
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n) 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 şi extraşcolare; 

o) colaborează permanent cu consiliul de administraţie, cu fiecare categorie de personal şi cu 

fiecare salariat, astfel încât deciziile luate să reflecte: obiectivitate, fermitate, permisivitate şi să 

reflecte legislaţia în vigoare; 

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

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

colectivul unităţii de învăţământ; 

r) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, 

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

s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a 

salariaţilor de la programul de lucru; 

t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ; 

u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

v) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor 

de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv 

de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ. 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 au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ. 

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de 

administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi 

informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 

(5) Alte atribuţii ale directorului sunt cu privire la asigurarea stării de sănătate a preşcolarilor, 

promovarea unui stil de viață sănătos și a educației pentru sănătate, conform legislaţiei  
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(Ordinul M.E.C.T.S.nr.5298/1668/07.09.2011, Anexa1, capitolulVI, Atribuțiile directorului 

unității de învățământ): 
   
 Tipul de servicii Atribuții specifice 

 Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari  

 

Identificarea și managementul 

riscurilor pentru sănătatea 

colectivității 

a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții 

comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe 

etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli). 

b) Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale administrației publice locale. 

c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin realizarea de amenajări și dotări la 

nivelul unității de învățământ. 

d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ. 

e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește 

personalul din subordine. 

f) Solicita, în situații deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de 

administrație al unității de învățământ. 

 
Gestionarea circuitelor 

funcționale 

g) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale. 

h) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale. 

 

Verificarea respectării 

reglementărilor de sănătate 

publică 

i) Aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar, direcția de sănătate publică, 

administrația locală - abaterile de la normele de igienă și antiepidemice. 

j) Implementează recomandările și planurile de conformare ale direcției de sănătate publică. 

k) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea abaterilor. 

 

Verificarea condițiilor și a 

modului de preparare și servire 

a hranei 

l) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic. 

m) Respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea achiziționării de alimente către 

administrația publică locală. 

n) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învățământ a programelor 

guvernamentale de nutriție precum și altor programe naționale. 

 Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective 

 

Servicii curente o) Face solicitări către administrația publică locală, în colaborare cu medicul, în vederea asigurării 

bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile legislative. 

p) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli. 

 

Imunizări q) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor. 

r) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ. 

s) Aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor. 

t) Facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților, realizată de către cadrele medicale, în 

legătură cu procesul de imunizare. 

 Triaj epidemiologic u)Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și dispune măsurile propuse de 

acesta. 
 Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor 

 Evaluarea stării de sănătate v)Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin dispunerea măsurilor 

propuse de acesta. 
 Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos 

 Educația pentru sănătate 

 

x) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ de 

către terți, pe baza recomandării medicului. 
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  y) Încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate 

organizate de personalul unității de învățământ. 

z) Dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de educație pentru sănătate și educație 

sanitară de către personalul angajat. 

aa) Se îngrijește de asigurarea resurselor materiale necesare activități de educație pentru sănătate. 

bb) Poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de prim ajutor. 

cc) Organizează și desfășoară activități extracurriculare și extrașcolare, de sine stătătoare sau în 

parteneriat, pentru formarea unui stil de viață sănătos. 

dd) Include și prezintă în oferta școlii obiectul de studiu opțional "Educație pentru sănătate". 

 

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, 

şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă 

aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri 

în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(7)  Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

(8) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al 

consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei 

obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale 

(accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de 

către acesta, preia atribuţiile directorului. 

Art. 32. — În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 31 din prezentul regulament, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

Art. 33. —  (1) Drepturile şi obligaţiile directorului Grădiniței Speciale sunt cele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 

general. 

Art. 34. — Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate 

şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină 
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colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat 

optim desfăşurării activităţilor. 

 

CAPITOLUL IV 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

Art. 35. — Pentru optimizarea managementului Grădiniței Speciale, conducerea acesteia 

elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidenţă. 

Art. 36. — (1) Documentele de diagnoză ale Grădiniței Speciale sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

(2) Conducerea Grădiniței Speciale poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii 

specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor 

educaţionale. 

Art. 37. — (1) Rapoartele semestriale şi anuale asupra activității desfășurate se întocmesc de 

către director, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. 

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, 

la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului 

şcolar următor. 

(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în 

şedinţa Consiliului profesoral. 

Art. 38. — Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de 

învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către 

comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, fiind documente care conţin informaţii de 

interes public. 
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Art. 39. — Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 

coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 40. — (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională,  

b) planul operaţional al unităţii; 

c) planul managerial (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 

managementului unităţii de învăţământ. 

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al 

părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de 

interes public. 

Art. 41. — (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen 

lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — 

cinci ani. Acesta conţine: 

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia 

cu comunitatea locală şi organigramă; 

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) ; 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, 

obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de 

performanţă şi evaluare. 

e) planul operațional al etapei curente 

 (2) Planul de dezvoltare instituţională, se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi 

se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 42. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se 

elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 
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(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului 

şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare 

instituţională la perioada anului şcolar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 

consiliul de administraţie. 

Art. 43. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează 

pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare 

instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 

aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 44. — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 

elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va 

cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

Art. 45. — Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/programe 

operative săptămânale; 

f) dosarul privind siguranța în muncă; 

g) dosarul privind protecția civilă 

h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 

 

TITLUL IV 

Personalul unităţii de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 46. — (1) În unitatea de învăţământ, personalul este format din personal didactic de 

conducere, didactic de predare , didactic auxiliar şi personal nedidactic. 
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(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic se face conform 

normelor specifice fiecărei categorii de personal. Selecţia personalului didactic şi nedidactic din 

unitatea de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitatea de 

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

(4) La încadrarea personalului didactic şi la organizarea/desfăşurarea activităţilor de formare a 

cadrelor didactice din învăţământul special sunt obligatorii asigurarea cu prioritate a calificării şi 

perfecţionării corespunzătoare cu privire la pregătirea în domeniul psihopedagogiei speciale / 

educaţiei speciale. 

Art. 47. — (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de 

legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie 

apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie 

să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

(4) Personalului îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale 

celorlalţi salariaţi din unitate.  

(5) Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic 

sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării 

programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare. 

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

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le 

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 48. — (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 

statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale unităţii de învăţământ. 
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(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 

specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 

consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art. 49. — Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice şi în comisii de 

lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 

prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor şi 

colectivelor. 

Art. 50. — La nivelul unităţii de învăţământ managementul financiar este asigurat de 

administratorul financiar, iar managementul administrativ este asigurat de administratorul de 

patrimoniu, funcţionând, potrivit legislaţiei în vigoare.   

 

CAPITOLUL II 

Personalul didactic 

Art. 51. —  Activitatea instructiv-educativă şi terapeutică din grădiniţă este asigurată de cadre 

didactice, după cum urmează: Educatoare/educator/profesor pentru învăţământ special preşcolar: 

10 posturi; Profesor psihopedagog: 5 posturi; Profesor kinetoterapeut: 1post. 

Art. 52. — Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 53. — Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să 

prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 54. — (1) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii. 

(2) Cadrele didactice care lucrează la grupa specială de grădiniţă au obligaţia asigurării 

intervenţiei psihopedagogice specializate şi stimulării precoce a copiilor cu deficienţe, în 

scopul asigurării şanselor egale de dezvoltare şi de acces spre trepte superioare de 

şcolarizare. 
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 (3) În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale la nivelul clasei, 

personalul didactic dă dovadă de flexibilitate şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, 

materialele, metodele, mijloacele şi resursele pentru realizarea progresului şcolar al 

fiecărui preşcolar. 

Art.  55. — (1) Atribuţii si sarcini specifice, Educatoare/educator/ profesor pentru 

învățământul  special preșcolar 

a) Condiţiile  postului  de  muncă 

i.     are obligaţia stimulării instructiv-educative a preșcolarilor cu cerințe educative speciale, în 

scopul asigurării șanselor egale de dezvoltare, educație și de acces spre trepte superioare 

de școlarizare. 

ii.     activitate instructiv-educativă frontală,  la grupă de copii cu CES; 

iii.     activitate în parteneriat cu celelalte categorii profesionale (profesor psihopedagog, 

infirmieră, cadru medical etc.); 

iv.     organizare şi participare directă la activităţile extracurriculare (ieşiri, excursii, serbări, 

vizite, aniversări) 

v.      îndeplinirea unor responsabilităţi în cadrul comisiilor de specialitate sau a altor forme de 

organizare la nivelul instituţiei (Consiliul de Administraţie,  CEAC, Consiliul Profesoral, 

Comisie Metodică, Consiliul pentru curriculum etc.). 

b) Program de muncă 

i.     corespunzător numărului de ore necesar postului respectiv : 5 ore pe zi activitate la grupa de 

copii repartizată; 

ii.      educatoarele desfaşoară 40 ore pe săptămană, din care 25 ore norma didactică, la grupă şi 

15 ore activitate metodică şi de perfecţionare continuă, completare de documente şcolare, 

activitate cu părinţii, consultaţii cu părinţii, confecţionare de material didactic, studiu 

individual,  etc.  

iii.   în conformitate cu orarul stabilit de instituţie, educatoarele lucrează în ture de muncă, de 

luni până vineri: tura de dimineaţa: 8,00 – 13,00; tura de după-amiază:12,30 – 17,30;       

iv.    conform unei planificări, aprobate de Consiliul de administraţie, fiecare educatoare va veni 

la serviciu în tura de după-amiază de la 13,00 la 18,00, pentru asigurarea cu personal 

didactic  a preşcolarilor care rămân în program săptămânal;                                                                        
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v.   în concordanţă cu cerinţele educaţionale şi ale unităţii, personalul se obligă să rămană peste 

program atunci când situaţia o cere. 

c) Atribuţiile  postului  de  muncă  

i.  realizarea de activități instructiv-educative, adaptate diagnozei  grupei de copii, destinate să 

favorizeze stimularea și dezvoltarea potențialului individual al fiecărui copil, atingerii 

nivelului posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală. 

ii. educatoarele răspund de starea de igienă, curăţenie şi ordine din spaţiile în care îşi desfaşoară 

activitatea; 

iii. studiază si cunoaşte informaţiile  referitoare la copii, desprinse din dosarul personal; 

iv. realizează o diagnoză pertinentă a grupei pe care o conduce prin corelarea datelor proprii cu 

datele oferite de prof. psihopedagog; 

v. analizează planul de învăţământ si programa pentru învăţământul special şi de masa; 

vi. întocmeşte planificarea calendaristică si planificarea semestrială ţinând cont de 

particularitatile grupei ; 

vii. întocmeşte orarul grupei;  

viii. conduce caietul de prezenţă şi consemnează observaţiile asupra copiilor în fişa de observaţii 

psihopedagogice ; 

ix. elaborează evaluări narative la finele fiecarui semestru; 

x. asigura o ambianţă stimulativă în spaţiile în care îşi desfaşoară  activităţile; 

xi. confecţionează şi alege materialele didactice adecvate desfaşurării activitatilor de la grupă; 

aceasta activitate se va face anticipat si vor fi prezentate directorului luni dimineaţa pentru 

întreaga săptamână; 

xii. organizeaza si conduce activitatile instructiv-educative de la grupă, prezentand continutul 

programei in forme variate ,atractive si in concordanta cu nivelul de dezvoltare al copiilor ,al 

grupei si al tipului de activitate ; 

xiii. selectează cele mai adecvate metode de evaluare a activităţii copiilor; 

xiv. stabileşte sarcini individualizate şi remediale; 

xv. asigură managementul grupei de copii; 

xvi. răspunde de starea de igienă corporală a copiilor, de igiena vestimentaţiei, de securitatea şi 

sănătatea copiilor; 
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xvii. răspunde de starea de igienă, curaţenie şi ordine din spaţiile în care îşi desfaşoară activitatea. 

xviii. educatoarele răspund de viaţa, securitatea şi sănătatea copiilor pe timpul cât îşi desfaşoară 

activitatea;(în grădiniţă şi la activităţile extraşcolare); 

xix. educatoarele nu vor părăsi grupa până nu soseşte colega din tura de după – amiază ; 

xx. pregătirea pentru activităţi, confectionarea materialului didactic, studiul individual, 

completarea documentelor şcolare se vor efectua în afara normei didactice; 

xxi. activitate în parteneriat cu familiile copiilor (acţiuni de implicare a familiei în activitatile 

gradinitei,etc.) şcoli, instituţii, ONG-uri etc. 

xxii. activitatea de formare, perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă;  

xxiii. activităţi extracurriculare şi extraşcolare; implicarea în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extraşcolare de interes şi captivante pentru copiii preşcolari cu CES (excursii, 

serbări,concursuri,vizite,iesiri etc.) 

xxiv. activităţi de dirigenţie, responsabil de caz servicii psihoeducaţionale; 

xxv. respectă procedurile CEAC şi SCIM; 

xxvi. respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor şcolare; 

xxvii. respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi pentru  situaţii de urgenţă; 

xxviii. răspunde de obiectele de inventar şi mijloacele fixe aflate în grupa/dormitorul repartizate. 

xxix. acordă respect egal tuturor copiilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de 

învăţare şi rezultatele obţinute; 

xxx. în timpul programului instructiv-educativ educatoarea nu părăseşte sala de grupă; 

xxxi. implementează recomandările şi măsurile dispuse de medic si de directorul unitatii de 

învatamant,la indicaţia medicului şi asistentului medical; educatoarele administrează 

tratamentele medicamentoase copiilor cronici şi cazurilor de urgenţă 

(febră,epilepsie,accidentări etc.), conform prescripţiilor lăsate de cadrele medicale; 

 

Art. 56  — (1) Atribuţii şi sarcini specifice, Profesor  psihopedagog/Profesor kinetoterapeut 

a) Condiţiile postului de muncă  

 

i. are obligația asigurării intervenției psihopedagogice specializate și stimulării precoce a     

preșcolarilor, în scopul asigurării șanselor egale de dezvoltare și de acces spre trepte 

superioare de școlarizare.  
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ii. terapie individuală sau cu grupuri mici de preşcolari, în cadrul cabinetului de specialitate; 

iii. parteneriat cu celelalte categorii profesionale(educatoare şi infirmiere); 

iv. participare directă la activitatile extracurriculare(excursii, vizite,serbari ,etc.); 

v. îndeplinirea unor responsabilitati în cadrul comisiilor de specialitate sau a altor forme de 

organizare la nivelul instituţiei(Consiliul de Administratie, CEAC, Consiliul Profesoral, 

Comisie Metodică etc.) 

 

b) Program de muncă 

 

i.  corespunzător numărului de ore necesar postului respectiv; 3 ore/3 ore jumătate pe zi, 

activitate individuală la cabinetul de specialitate şi activitate în parteneriat cu educatoarea, la 

grupă; 

ii.  profesorul  psihopedagog  desfaşoară 40 de ore pe saptămână, din care 16 ore sunt norma 

didactică şi 24 pregatire de specialitate, completare de documente şcolare, activitate metodică 

şi de perfecţionare continuă, confecţionare de material didactic, studiu individual, consultaţii 

cu părinţii etc .;   

iii.  în conformitate cu orarul stabilit de instituţia de învăţământ:dimineaţa: 8,30/9,00 – 12,00; 

iv.  în concordanţă cu cerintele educaţionale, personalul didactic se obligă sa rămână peste 

program, când situaţia o cere. 

c) Atribuţiile  postului de muncă: 

 

i. corelează datele proprii cu datele referitoare la copii, (din dosarul personal), oferite de 

celelalti parteneri educativi(educatoare,profesori, părinţi,medici) pentru fiecare copil evaluat; 

ii. evaluează şi realizează profilul psihologic al copiilor din unitate, utilizând instumentele de 

evaluare cele mai adecvate; 

iii. analizează planul de învăţământ si programa pentru învăţământul special şi de masa; 

iv. utilizează experienţele individuale şi achiziţiile anterioare de învăţare ale copiilor; 

v. întocmeşte planificarea calendaristică şi planul de intervenţie individualizat pentru fiecare 

copil înscris la cabinet;conduce fişa de observaţii psihopedagogice; 

vi. confecţionează si alege materialele didactice adecvate desfasurării activitaţilor;  

vii. desfaşoară activitatea de terapie specifică cabinetului; terapii specifice, de compensare – 

reabilitare, adaptate diagnosticului copiilor, destinate să favorizeze stimularea şi dezvoltarea 
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potenţialului individual al fiecărui copil,atingerii nivelului posibil de dezvoltare individuală, 

cât mai aproape de dezvoltarea normală; 

viii. adaptează limbajul la nivelul vârstei si a achiziţiilor anterioare ale copiilor; 

ix. stimuleaza /motivează copiii în vederea implicării acestora în sarcinile de învăţare; 

x. individualizează activitatea cu copiii, munca diferenţiată; utilizarea materialelor/fişelor 

individualizate; 

xi. favorizează reuşitei fiecărui copil, prin sarcini adaptate posibilităţilor lor; 

xii. realizează evaluari iniţiale,sumative şi finale, caracterizari psihopedagogice finale,   precum 

si la solicitarea altor institutii şi factori implicati in educatia copilului cu CES; 

xiii.  valorifică rezultatele elevilor în scopul diagnozei, prognozei şi orientării şcolare a copiilor; 

xiv. formuleaza propuneri  pentru orientare şcolară.  

xv. activitate în parteneriat cu familiile copiilor (acţiuni de implicare a familiei în activitatile   

gradinitei,etc.) şcoli, instituţii, ONG-uri etc. 

xvi. activitate de formare, perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă;  

xvii. activităţi extracurriculare şi extraşcolare; implicarea în organizarea şi desfaşurarea 

xviii. activităţilor extraşcolare de interes şi captivante pentru copiii preşcolari cu CES (excursii, 

serbări,concursuri,vizite,iesiri etc.) 

xix. monitorizează planul de servicii psihoeducaţionale; 

xx. respectă procedurile CEAC şi SCIM; 

xxi. respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor şcolare; 

xxii. respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi pentru  situaţii de urgenţă; 

xxiii. răspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe aflate în cabinetul repartizat. 

xxiv. acordă respect egal tuturor copiilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de 

învăţare şi rezultatele obţinute;  

 

CAPITOLUL III 

 Personalul didactic auxiliar 

Art. 57. — Personalul didactic auxiliar este format din: administrator financiar – 1 post, 

administrator de patrimoniu – 1 post, supraveghetor de noapte - 1 post şi se află în subordinea 

directorului. 
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Art.   58. — Atribuţii şi sarcini specifice,  Supraveghetor de noapte: 

a) Primeste copiii de  la  infirmiera, seara, iar dimineata la ora 6 îi predă infirmierei din tura de 

dimineaţa; 

b) Supravegheaza copiii înscrisi în program intern/săptămânal în timpul somnului de noapte; 

c) Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care i-au fost încredinţati în timpul orelor de 

serviciu; (20,00 – 6,00) 

d) Participă la/şi efectuează baia săptămânală a copiilor (în fiecare miercuri,ora 19); 

e)  Ajuta la îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor; 

f) Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor; 

g) Supraveghează starea de igienă şi aerisirea  dormitoarelor şi grupurilor sanitare; 

h) Acordă primul ajutor copiilor,la nevoie(febră,accidentări); 

i) În caz de urgenţă ia legatura cu cadrele medicale ale grădiniţei şi la nevoie,cu serviciul de 

urgenţă (serviciul 112); 

j) Contribuie la liniştirea copiilor; 

k) Respectă normele de protecție a muncii și normele de pază și stingere a incendiilor; 

l) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

m) Transmite informaţii, educatoarelor,cadrelor medicale, referitoare la starea de sănatate a 

copiilor,probleme apărute peste noapte, prin intermediul caietului de corespondenţă; 

n) Se prezintă la controlul sanitar periodic; 

o) Raspunde prompt tuturor solicitarilor venite din partea conducerii; 

p) Controleaza zilnic uşile, geamurile, mobilierul, instalațiile de încălzire, electrice și sanitare si 

semnalează defecțiunile constatate administratorului de patrimoniu; 

q)  Administrează medicamente, conform prescripţiilor medicale; 

r) Răspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe aflate în sectorul repartizat. 

s) Colaborează permanent cu conducerea, cadrele didactice,infirmierele,personalul medical si 

nedidactic.  
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CAPITOLUL IV 

Personalul nedidactic 

Art. 59. — (1) Personalul nedidactic cuprinde următoarele funcţii: Asistent medical: 1 post, 

Medic: 1 post – 0,25 normă, Infirmieră: 6 posturi, Îngrijitor grupă copii: 4 posturi, Bucătar: 2 

posturi, Ajutor bucătar: 1 post, Muncitor de întreţinere/ şofer: 1post, şofer – 0,25 normă. 

Art. 60. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice 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 personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face 

de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului 

individual de muncă. 

Art. 61. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de 

patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu 

potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, în 

funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 

cele necesare unităţii de învăţământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 

competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în 

vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

Art. 62. — (1) Atribuţii si sarcini specifice, Infirmieră: 

 

a) Efectuează curăţenia si dezinfecția zilnica sau de cate ori este nevoie a grupei şi sectorului 

repartizat; 
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b) Efectuează săptamânal (vineri) curăţenia generală (ştergerea prafului, măturat, spălat, 

aspirarea şi curăţarea covoarelor, spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, toaletelor, faianţei, 

gresiei etc.); 

c) Spală şi dezinfectează grupele/sectoarele şi  jucăriile,săptamânal; 

d) Preia materialele pentru curaţenie; 

e) Raspunde de igienă şi ordinea din grupa/sectorul in care este repartizata si sala de mese; 

f) Executa lucrari de întretinere a spaţiului verde din unitate (flori, plante, pomi),la nevoie; 

g) Pregateste si schimba lenjeria de pat,( care se ia pe baza de semnatura),o data la doua 

saptamani sau de cate ori este nevoie; 

h) Pregateste si strange paturile copiilor(dupa-amiaza si seara); 

i) Pregatește lenjeria de corp si hainele de schimb pentru seara de baie a copiilor si efectueaza  

baia copiilor(în fiecare miercuri,ora 19);   

j) Preia copiii dimineata de la supraveghetoarea de noapte si îi supraveghează până la venirea 

educatoarelor; 

k) Ajuta la nevoie în alte sectoare (bucatarie, alte grupe, curte, aprovizionare); 

l) Respecta normele de protectie a muncii si normele de paza si stingere a incendiilor; 

m) Controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, instalaţiile de încălzire, electrice si sanitare şi 

semnalează defecţiunile constatate administratorului de patrimoniu; 

n) Se prezintă la controlul sanitar periodic; 

o) Raspunde prompt tuturor solicitarilor venite din partea conducerii; 

p) Colaboreaza permanent cu cadrele didactice,infirmierele,personalul medical si nedidactic. 

q) Răspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe aflate în sectorul repartizat. 

r) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

(2) Sarcini comune cu educatoarea: 

a) Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor; 

b) Ajuta la îmbracarea şi dezbracarea copiilor; 

c) Ajuta la efectuarea toaletei copiilor (spălat, pieptănat); 

d) Ajuta la servitul mesei şi la alimentarea copiilor; 

e) Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală şi de autoservire ale copiilor; 

f) Supraveghează somnul de dupa-amiază al copiilor; 
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g) Contribuie la liniştirea copiilor; 

h) Participă la activitaţile instructiv-educative ale copiilor si ajută educatoarea, atunci când e 

nevoie; 

i) Însoţeşte grupa la activităţi extracuriculare: (ieşiri, plimbări, excursii, vizite, în curte); 

j) Ajuta la confecţionarea materialelor didactice pentru serbări; 

k) Adună vesela şi tacâmurile din sala de mese; 

l) Acorda primul ajutor copiilor la nevoie (febra, accidentari, etc) 

m) Ajuta la administrarea medicamentelor, conform prescripţiilor medicale; 

Art.  63. —  Atribuţii şi sarcini specifice, Asistenta medicală, conform legislaţiei  Anexei 1 

capitolul II la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din 

unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței 

medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos(Ordinul M.E.C.T.S. 

nr.5298/1668/07.09.2011,): 
Tipul de servicii Atribuții specifice 

(1)Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari  

Identificarea și 

managementul riscurilor 

pentru sănătatea 

colectivității 

a) Semnalează medicului unității/directorului școlii, după caz, încălcările legislative vizând determinanții 

comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, alimente și băuturi 

restricționate la comercializare în școli). 

b) Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ nevoile de amenajare și dotare a 

cabinetului medical. 

c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și 

condițiile în care se realizează aceasta. 

d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului 

copiilor. 

e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinițe, în timpul spălării 

pe mâini a acestora și la servirea mesei. 

f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea 

situațiilor deficitare constatate. 

g) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau 

reprezentantul legal. 

h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și 

efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc. 

i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de 

bacteriologie și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în 

colectivitate. 

j) Întocmește zilnic în grădinițe evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea 

acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de 

medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile. 

k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniță (săli de grupă, bloc alimentar, 

dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), spațiile de învățământ (săli de grupă, 

cabinet de terapii, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, grupuri sanitare) și de 
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alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate 

constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității 

deficiențele constatate. 

l) Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de 

focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza și 

scabie). 

Gestionarea circuitelor 

funcționale 

m)Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare 

pentru conformarea la standardele și normele de igienă. 

Verificarea respectării 

reglementărilor de sănătate 

publică 

n) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice. 

o) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii și/sau reprezentanții direcției de sănătate 

publică județene, asupra acestor abateri. 

p) Supervizează corectarea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de medic. 

Verificarea condițiilor și a 

modului de preparare și 

servire a hranei 

q) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind 

alimentația preșcolarilor și elevilor. 

r) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului 

alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea 

alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și 

starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care 

prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință 

conducerii grădiniței aceste constatări. 

s) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând 

foaia de alimentație privind calitatea alimentelor. 

t) Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de 

funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar. 

u) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, în vederea prevenirii 

producerii de toxiinfecții alimentare. 

(2)Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective 

Servicii curente a) Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele 

sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă. 

b) Însoțește, după caz, copiii din grădiniță în situația deplasării acestora într-o excursie, iesire, vizită 

tematică, pe toată durata acesteia. 

c) Asigură asistența medicală în taberele de odihnă pentru preșcolari, scop în care poate fi detașat în 

aceste unități. 

d) Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele 

sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului. 

e) Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului 

preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii. 

f) Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, 

sub supravegherea medicului colectivității. 

g) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, 

după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și 

familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor. 

Imunizări h) Efectuează catagrafia elevilor supuși (re)vaccinărilor. 

i) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu 

Programul național de imunizări. 

j) Înregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate. 

k) Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare a elevilor. 

l) Încurajează cadrele didactice și părinții să faciliteze și, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, 

în interesul superior al copilului. 

m) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare. 
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Triaj epidemiologic n) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe. 

o) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci 

când este cazul. 

p) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta. 

q) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din 

focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului. 

r) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului. 

s) Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădiniță, conform normelor 

Ministerului Sănătății. 

t) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, 

conform sarcinilor repartizate de medic. 

(3)Servicii de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor 

Evaluarea stării de sănătate 

 

  

a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri 

arondate, conform dispozițiilor medicului. 

b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a 

elevilor. 

c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fișele medicale. 

d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru 

toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, 

capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale. 

e) Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de 

sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și 

motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară 

ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.. 

f) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anuală a stării de 

sănătate a elevilor. 

g) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea 

eventualelor contraindicații medicale. 

h) Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare 

(RAPI) 

Monitorizarea copiilor cu 

afecțiuni cronice 

i) Întocmeste fisele medicale ale copiilor, la înscrierea acestora în unitate;completeaza datele anamnestice în 

fisa medicala,precum si date privind starea sanatatii copilului, la intrarea în unitate; 

j)Înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor 

medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale. 
k)Preia de la parinti tratamentul medicamentos si asigura/raspunde de administrarea lui, in conformitate cu 

prescriptiile medicului; 

l)supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, care sunt trimişi la medicul specialist, prin intermediul medicilor 

de familie, consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele acestor examene;  
Elaborarea raportărilor 

curente pentru sistemul 

informațional din sănătate 

k) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare. 

l) Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de 

dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.). 

m) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea 

cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității. 

(4)Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale 

Acordarea de îngrijiri pentru 

afecțiuni curente 

a) Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de 

învățământ arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 și supraveghează transportul preșcolarilor 

la unitățile sanitare. 

b) Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului. 

c) Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de 

către medic. 
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d) Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale 

sanitare pentru aparatul de urgență. 

(5)Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos 

Educația pentru sănătate a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari. 

b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, 

cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor 

elevilor și al cadrelor didactice. 

c) Instruiește grupele sanitare și le însoțește la concursuri. 

d) Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru 

sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu 

demonstrații practice. 

e) Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate. 

f) Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și 

demonstrații de prim ajutor. 

g) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din 

unitatea de învățământ, 

h) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație 

cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective. 

i) Participă ta instruiri profesionale. 

j) Participă la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare. 

k)Îndeplineste si alte sarcini de serviciu date de catre directorul unităţii 

l) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

m) Respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor; 

n)Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei.  
 

Art. 64. — Atribuţii si sarcini specifice, Medic pediatru, conform legislaţiei, Anexa 1 

capitolul I la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din 

unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței 

medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos (Ordinul M.E.C.T.S. 

nr.5298/1668/07.09.2011,): 

   
 Tipul de servicii Atribuții specifice 

 (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari  

 

Identificarea și 

managementul riscurilor 

pentru sănătatea colectivității 

a) Semnalează directorului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative 

vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, 

alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli). 

b)Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor, directorului unității de învățământ și 

comunității locale. 

c) Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din 

unitățile de învățământ arondate. 

d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea 

depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți. 

e) Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, 

practic și la orele de educație fizică). 

f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor. 

g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic și administrativ-
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gospodăresc din unitate, conform reglementărilor de sănătate și securitate în muncă. 

 

Gestionarea circuitelor 

funcționale 

h) Evaluează circuitele funcționale și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și 

normele de igienă. 

i) Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ. 

j) Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate 

cu normele în vigoare. 

k) Verifică implementarea măsurilor propuse. 

 

Verificarea respectării 

reglementărilor de sănătate 

publică 

l) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice. 

m) Informează, în scris, directorul școlii și/sau reprezentanții direcției de sănătate publică județene, în 

legătură cu aceste abateri. 

n) Supervizează corectarea abaterilor. 

 

Verificarea condițiilor și a 

modului de preparare și 

servire a hranei 

o) Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe și cantine școlare. 

p) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei 

alimentații sănătoase. 

q) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și cantine școlare, în 

vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare. 

r) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventualelor nereguli constatate, 

s) Informează operativ directorul unității de învățământ despre neregulile constate și despre măsurile ce 

trebuie adoptate. 
 (2)Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective 

 Servicii curente a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale 

sanitare și cu instrumentar medical. 

 

Imunizări b) Organizează activitatea de vaccinare, în condiții de igienă și de siguranță. 

c) Colaborează cu direcțiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în 

calendarul național de imunizare. 

d) Asigură lanțul de frig la nivelul unității de învățământ, conform normelor Ministerului Sănătății. 

e) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătății. 

f) Informează directorul unității de învățământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea 

imunizărilor. 

g) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activității de vaccinare. 

h) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părinților, pentru a accepta 

desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului. 

i) Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de raportarea în termene a activității de 

imunizare. 
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Triaj epidemiologic j) Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe și a elevilor. 

k) Depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă, în funcție de grupă. 

l) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din 

focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi. 

m) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi. 

n) Inițiază acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, 

scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinițe 

și școli, conform normelor Ministerului Sănătății. 

o) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic. 

p) Efectuează triajul epidemiologic după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie. 

q) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor 

depistate. 
 (3)Servicii de examinare a stării de sănătate a preșcolarilor 

 

Evaluarea stării de sănătate 

 

  

a) Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitatea de copii. 

b) Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o analiză anuală a stării de 

sănătate a copiilor. 

c) Examinează preșcolarii care vor fi supuși imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor 

contraindicații, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare 

(RAPI). 

d) Examinează toți preșcolarii din grădiniță - examenul medical de bilanț al stării de sănătate pentru 

aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale 

afecțiuni. 

e) Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor 

școlare și profesionale la terminarea învățământului preşcolar. 

f) Examinează preșcolarii care vor participa la excursii, concursuri,(cu excepția celor sportive) și în 

vacanțe, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia 

cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialiști 

de medicină sportivă. 

 Monitorizarea copiilor cu 

afecțiuni cronice 

g)Dispensarizează elevii din toate grupele, cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop 

recuperator. 

 
Elaborarea raportărilor 

curente pentru sistemul 

informațional din sănătate 

h)Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind 

morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădiniță. 

 Eliberarea documentelor 

medicale necesare 

i)Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței. 

 (4)Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale 

 Acordarea de bilete de 

trimitere 

a)Eliberează bilete de trimitere simple. 

 
Acordarea de scutiri medicale b) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de 

efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare. 

c) Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare pentru elevii bolnavi 

 
Acordarea de îngrijiri pentru 

afecțiuni curente 

d) Acordă, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor din unitătea de învățământ , în limitele competențelor. 

e) Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii , inclusiv pe cei izolați, până la preluarea 

lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie. 

 (5)Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos 
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Educația pentru sănătate a) Medicul, împreună cu directorul unității de învățământ, inițiază, desfășoară și colaborează la 

organizarea diverselor activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii: 

(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității; 

(ii) activitate fizică; 

(iii) prevenirea fumatului; 

(iv) prevenirea accidentelor rutiere; 

(v) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre; 

(vi) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți"; 

(vii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos. 

b) Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate. 

c) Participă la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor. 

d) Ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor. 

e) Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor. 

f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru 

sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor. 

g) Participă la programe de educație medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare. 

h)Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

i) Respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor 

j)Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei.  

 

Art.   65. — (1) Atribuţii şi sarcini specifice, Îngrijitor grupă copii: 

 

a) Efectueaza curaţenia şi dezinfecţia zilnică sau de cate ori este nevoie a grupei şi sectorului 

repartizat; 

b) Efectuează săptamânal (vineri) curăţenia generală (ştergerea prafului, măturat, spălat, 

aspirarea şi curatarea covoarelor, spalatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, toaletelor, faiantei, 

gresiei etc.); 

c) Spală si dezinfectează grupele/sectoarele si  jucăriile,săptămânal; 

d) Preia materialele pentru curaţenie; 

e) Raspunde de igiena si ordinea din grupa/sectorul in care este repartizata si sala de mese; 

f) Executa lucrari de intretinere a spatiului verde din unitate (flori, plante, pomi),la nevoie; 

g) Pregateste şi schimba lenjeria de pat,( care se ia pe baza de semnatură),o dată la două 

săptămâni sau de cate ori este nevoie; 

h) Pregateşte şi strânge paturile copiilor(dupa-amiaza şi seara); 

i) Pregateşte lenjeria de corp si hainele de schimb pentru seara de baie a copiilor si efectueaza  

baia copiilor(în fiecare miercuri,ora 19);   

j) Preia copiii dimineaţa de la supraveghetoarea de noapte si îi supraveghează până la venirea 

educatoarelor; 

k) Ajuta la nevoie în alte sectoare (bucatarie, alte grupe, curte, aprovizionare); 
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l) Respecta normele de protectie a muncii si normele de sănătate şi securitate în muncă şi 

situaţii de urgenţă; 

m) Controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, instalatiile de încalzire, electrice si sanitare 

şi semnalează defecţiunile constatate administratorului de patrimoniu; 

n) Se prezinta la controlul sanitar periodic; 

o) Răspunde prompt tuturor solicitarilor venite din partea conducerii 

p) Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei  

q) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

(2) Sarcini comune cu educatoarea: 

a)  Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor; 

b) Ajuta la imbracarea si dezbracarea copiilor; 

c) Ajuta la efectuarea toaletei copiilor (spălat, pieptanat); 

d) Ajuta la servitul mesei si la alimentarea copiilor; 

e) Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală şi de autoservire ale copiilor; 

f) Supravegheaza somnul de dupa-amiază al copiilor; 

g) Contribuie la liniştirea copiilor; 

h) Participa la activitatile instructiv-educative ale copiilor şi ajută educatoarea atunci cand e 

nevoie; 

i) Însoţeste grupa la activităţi extracuriculare: (ieşiri, plimbari, excursii, vizite, în curte); 

j) Ajută la confecţionarea materialelor didactice pentru serbări; 

k) Aduna vesela si tacâmurile din sala de mese; 

l) Acordă primul ajutor copiilor la nevoie (febra, accidentari, etc) 

m) Ajută la administrarea medicamentelor, conform prescripţiilor medicale; 

n) Raspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe aflate in sectorul repartizat. 

 

Art. 66.  — (1) Atribuţii şi sarcini specifice, Bucătar: 

a) Participa la întocmirea meniului săptămânal; 

b) Preia alimentele din magazie, de la administrator,pe baza fişei zilnice şi le foloseşte integral 

la prepararea mâncării; 

c) Curaţă zarzavatul,îl spala si îl pregateste în vederea preparării; zarzavatul va fi curaţat numai 

în camera destinată acestui scop; 
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d)  Prepară hrana la timp si în bune condiţii; atât cantitativ cât şi calitativ; răspunde de calitatea 

si cantitatea hranei potrivit, retetarelor alimentare stabilite si este obligat să cunoasca ratiile, 

gramajul la alimente si regulile principale de pregătire a mâncării pentru copii; 

e) Serveşte masa în condiţii de igienă; 

f) Participa la curatarea si dezinfectarea vaselor,veselei, tacamurilor, instalaţiilor, aparaturii, 

interioarelor, recuperarea ambalajelor;(vasele vor fi spalate in camera destinata acestui scop);  

g) Raspunde si participa la dezinfectarea,igienizarea si pastrarea curateniei in spatiile din blocul 

alimentar,cat si a obiectelor de inventar; 

h) Semnaleaza orice defectiune aparuta la instalatii si in masura posibilitatilor,participa la 

remedierea acestora; 

i) Participa la pregatirea conservelor pentru iarna din legumele si fructele achizitionate; 

j) Verifică termenele de valabilitate ale produselor; 

k) Recolteaza si depoziteaza,conform normelor igienico-sanitare probele alimentare; 

l) Ajută la  depozitarea legumelor si a altor produse; 

m) Mentine un aspect curat si placut in tinuta ; 

n) Este obligat sa poarte halat si boneta de culoare alba în perfectă stare de curaţenie; 

o) Interzice intrarea sau circulatia persoanelor straine in blocul alimentar; 

p) Raspunde si respecta normele de protectie a muncii si PSI din sectorul bucatarie; 

q) La terminarea programului verifica sa nu ramana in functiune guri de gaze,becuri,robineti 

deschisi; închide toate usile de acces; 

r) Declara starea de sanatate la intrarea in tura, iar in cazul aparitiei unor boli sau leziuni pe 

piele anunta conducerea si se prezinta la medic pentru a lua masurile care se impun; 

s) Se preocupa de cunoasterea tuturor actelor normative in vigoare din domeniul sau de 

activitate,precum si aplicarea intocmai a acestor prevederi; 

t) Raspunde afirmativ la solicitarea unităţii in alte situatii decat cele prevazute in fisa postului. 

u) Se prezinta la controlul sanitar perodic; 

v) Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei  

w) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 
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Art. 67. — Atribuţii şi sarcini specifice,muncitor calificat, Ajutor în bucătărie: 

 

a) Să spele şi sã curete vesela, tacâmurile paharele, mesele din bucătărie; 

b) Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare 

c) Să debaraseze sala de mese; 

d) Să mature sau/si să spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o dată pe zi); 

e) Sa ştearga praful ori de câte ori este nevoie, în vederea menţinerii aspectului de curăţenie a 

imobilului; 

f) Să menţina curăţenia în blocul alimentar; 

g) Ajută, la nevoie, la transportul şi depozitarea alimentelor cât şi la conservarea lor; 

h) Să anunte de îndată administratorul orice neregulă constatată ; 

i) Să ia in primire toate materialele necesare asigurării curăteniei, avand obligatia - să asigure 

păstrarea şi utilizarea acestora in bune conditiuni; 

j) Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relatiile de serviciu; 

k) Să raspundă la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor 

sarcini conforme fisei postului; 

l) Să manifeste grija deosebită în manuirea şi utilizarea materialelor si echipamentelor pe care 

le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; 

m) Ajută, la solicitarea bucătarului la prelucrările preliminare gătitului - sortează, spală curăţă; 

n) Să fie cinstit, loial şi disciplinat dând dovadă în toate împrejurarile de o atitudine civilizată si 

corectă faţă   de toate persoanele cu care vine în contact; 

r) Să respecte cu strictete normele de protectie a muncii, normele de sănătate şi securitate în 

muncă, situaţii de urgenţă; 

o) Sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor, 

utilajele, maşinile, aparatură si echipamentele de lucru.; 

p) Să acorde ajutor, atat cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de 

pericol; 

q) Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu 

necesităţile imediate ale unităţii. 

r) Răspunde prompt tuturor solicitarilor venite din partea conducerii; 

s) Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei; 
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t) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

t) Colaboreaza permanent cu conducerea, cadrele didactice,infirmierele,personalul medical si 

nedidactic. 

Art. 68.  — (1)Atribuţii şi sarcini specifice, Muncitor de întreţinere/ conducător auto : 

a) Efectuează lucrări de reparaţii curente, interioare si exterioare la toată clădirea şi anexele ei;   

Urmăreşte efectuarea reparaţiilor curente; 

b) Igienizează spaţiile de învăţământ, holurile, grupurile sanitare, prin lucrări de zugravit şi 

vopsit; 

c) Ajuta la curaţenia generala, la bătut si spălat covoare; 

d) Asigura buna functionare a instalaţiilor,utilajelor şi aparaturii din dotarea unităţii; 

e) Stabileste împreuna cu serviciul admistrativ necesarul de materiale de întreţinere; 

f) Stabileste cauzele degradării sau distrugerii clădirii, instalaţiilor si aparatelor si le repara,în 

măsura posibilitaţilor; 

g) Foloseste in mod rational materialele,aparatura si sculele din dotare,precum si piesele de 

schimb; 

h) Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii si normele de sănătate şi securitate în 

muncă şi situaţii de urgenţă; 

i) Verifica instalatiile unităţii si remediaza orice defectiune aparuta la 

instalatii,mobilier,aparatura etc. 

j) La terminarea programului verifică să nu ramană în defectiune guri de gaze,becuri,robineti 

deschisi; 

k) Execută lucrari în alte sectoare,in limita competentei,în functie de nevoile unităţii de 

învăţământ; 

l) Raspunde afirmativ la solicitarea conducerii în alte situaţii decat cele prevăzute în fişa 

postului; 

m) Asigura curăţenia la locul de muncă,în curte şi în preajma unităţii; 

n) Curăţă şi îngrijeşte curtea/trotuarul/ rigolele aferente şi spaţiul verde. 

o) Colaborează permanent cu toţi angajaţii instituţiei  

p) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ(SCIM) 

(2) Responsabilităţi şi sarcini ale conducătorului auto : 
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a) Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice; 

b) Înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 

conduce; 

c) Efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului; 

d) Nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/ nereguli ale autovehiculului şi anunţă imediat 

coordonatorul de transport pentru a se remedia defecţiunile; 

e) Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la 

toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri de 

combustibil 

f) Nu circulă fără ca aparatul tahograf / contorul de înregistrare a numărului de kilometri 

parcurşi să fie în funcţiune 

g) Menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire; 

h) Face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, 

lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi încălzire a microbuzului etc.) 

i) Parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de 

parcare; 

j) Păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenţei de transport, precum şi 

actele maşinii în condiţii corespunzătoare şi le prezintă la cerere, organelor de control; 

k) Se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în 

domeniul transporturilor; 

l) Execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând 

disciplina muncii; 

m) Se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii 

ierarhici şi organele de control; 

n) Va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto; 

o) Respectă regulamentele  instituţiei; 

p) Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere; 

q) Comunică imediat directorului/ coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt 

mijloc: orice eveniment de circulaţie în care este implicat; 

r) Are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea 
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organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca 

rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei personae, sau dacă 

accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni să se prezinte la 

examinarea medicală şi psihologică atunci când este trimis de coordonatorul 

de transport din unitatea de învăţământ; 

s) Respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele psi şi protecţia muncii; 

t) Nu porneşte microbuzul, încărcat cu elevi/ cadre didactice (funcţie de situaţiile menţionate 

mai sus), numai dacă în microbuz este şi cadrul didactic însoţitor/ coordonatorul de grup. 

 

CAPITOLUL V 

Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

Art. 69. — (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor 

colective de muncă aplicabile. 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 70. — (1) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se realizează, în baza fişei de 

evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar. 

(2)   Evaluarea personalului contractual,nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic, 

în conformitate cu Criteriile și metodologia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale anuale ale personalului contractual, aprobat prin OMECTS nr. 3860/10.03.2011; 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
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CAPITOLUL VI 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

Art. 71. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund 

disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 72. — Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

TITLUL V 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

CAPITOLUL I 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

SECŢIUNEA 1 

Consiliul profesoral 

Art. 73. — (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de 

predare  din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

 (2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

 (3) Participarea cadrelor didactice este obligatorie. Absenţa nemotivată de la şedinţele la 

unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

 (4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din 

numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare, cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 

personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales 

de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale 

ale şedinţelor consiliului profesoral. 



54 

 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 

desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor administraţiei publice judeţene şi ai altor parteneri 

educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri 

în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul 

de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, 

directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi 

aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul de procese-verbale al 

consiliului profesoral, dosarul şi registrul de evidenţă al documentelor consiliului profesoral se 

păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 74. — Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări 

sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de Comisia internă de 

evaluare continuă, precum şi situaţia preşcolarilor cu CES după încheierea evaluărilor iniţiale, 

sumative şi finale ; aprobă amânările de la şcolarizare şi orientările şcolare; 



55 

 

f) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

g) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

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

cărora se stabileşte calificativul anual; 

i) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare 

a activităţii desfăşurate de acesta; 

j) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională 

ale cadrelor didactice; 

k) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

l) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; gestionează și 

asigură calitatea actului didactic; 

m) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii; 

n) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 

orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

o) dezbate la solicitarea ministerului, a inspectoratului sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi 

sau acte normative şi/sau administrative, care reglementează activitatea la nivelul sistemului 

naţional de învăţământ şi formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora. 

p) stabilește Codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; 

r) propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 

performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 

s) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din unitatea de învăţământ; 

ş) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 

personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

Art. 75. — Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
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c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

d) registrul de evidenţă al documentelor consiliului profesoral. 

 

SECŢIUNEA  a 2 - a 

Comisia metodică 

Art. 76. — (1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie 

din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

(2) În învăţământul preşcolar şi primar, comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de 

studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ. 

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

către membrii comisiei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii. 

(4) Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 

ori a membrilor acesteia. 

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul comisiei metodice, sub îndrumarea 

responsabilului comisiei metodice şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 

(6) Şedinţele se desfăşoară după o planificare elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea 

responsabilului comisiei metodice şi aprobată de către directorul unităţii de învăţământ. Se 

prezintă o activitate demonstrativă, se organizează workshop-uri tematice etc.,  în concordanţă cu 

tematica propusă şi aprobată;se utilizează  înregistrări pe CD-uri, de la grupă/cabinet şi 

prezentări în power-point a unor studii de caz şi referate ştiinţifice. Activitatea metodică 

prezentată va fi apreciată la finalul activităţii cu un calificativ, de către responsabilul Comisiei 

Metodice, pe baza fişei de observare şi apreciere a activităţii metodice(Anexa 3). 

Art. 77. — Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează 

auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale 

copiilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este prevăzută în  

regulamentul – cadru; 
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b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de încadrare cu 

personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;  

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare; 

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

pe care le prezintă în Consiliul profesoral; 

g) sprijină cadrele didactice debutante; 

h) sprijină personalul didactic în aplicarea reformei, implementează şi ameliorează standardele 

de calitate specifice. 

i) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice. 

j) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

k) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare are obligaţia de a 

completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs; 

l) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

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

n)  propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de 

studiu; 

o) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii. 

Art. 78. — Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte şi completează 

dosarul comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează 

rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după 
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consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii); 

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de 

responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei 

metodice; 

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

e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 

f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al comisiei metodice sau la 

solicitarea directorului; (cu precădere la debutanţi, stagiari, cadrele didactice nou venite în 

unitate sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii; asistenţele se finalizează cu 

completarea unei fişe de asistenţă, acordarea unui calificativ şi luarea la cunoştinţă a 

calificativului, prin semnatură, a celui asistat; calificativul nu se contestă); 

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

specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 

h) elaborează semestrial informări asupra activităţii comisiei metodice, pe care le prezintă în 

consiliul profesoral; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

 

CAPITOLUL II 

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

SECŢIUNEA 1 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art. 79. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 

administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ.  

Art. 80. — (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară 
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activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al 

părinţilor/asociaţia de părinţi, cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

 (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 

nonformală.  

 (3) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.  

 (4) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

(5) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a 

unității de învățământ. 

Art. 81. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 

următoarele atribuţii precizate în art. 69 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079 / 2016: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ; 

b) elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al grădiniţei planul proiectelor  şi 

parteneriatelor educative pentru anul şcolar în curs;    

c) elaborează planul managerial propriu; 

d) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile 

stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al 

părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi îl supune spre aprobare consiliului de 

administraţie;  

e) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 

f) face propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale Consiliului de Administraţie; 

contribuie la alcătuirea schemei orare a şcolii, prin propunerea unor discipline opţionale cu 

specific educativ; 
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g) iniţiază, organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi extracurriculare; 

întocmeşte baza de date privind absenteismul, abandon şcolar, dar şi programele de prevenţie şi 

intervenţie; 

h) coordonează personalul  implicat în proiectele şi parteneriatele derulate în grădiniţă; 

i) organizează şi facilitează legături şi schimburi şcolare locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale cu copiii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;  

j) informează toate categoriile sociale şi organizaţiile interesate de educaţie, în legătură cu 

oferta educaţională a şcolii;  

k) se implică în negocierea şi rezolvarea unor conflicte de ordin educativ; 

l) promovează  proiecte / programe de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe 

culturale, ecologie, sportive şi turistice; 

m) elaborează informări şi rapoarte periodice privind modul de realizare al programului de 

activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

n) colaborează cu toate cadrele didactice, părinţii şi toate comisiile din şcoală implicate în 

problematica educaţională; 

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

p) coordonează echipele pentru concursuri artistice, sportive, de cultură generală şi pe alte teme; 

q) iniţiază, organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi extracurriculare;(concursuri, ieşiri, 

vizite, excursii, manifestări cu ocazia sărbătorilor naționale sau zile aniversare, a persoanelor cu 

dizabilităţi, a persoanelor cu Down, conştientizare a autismului, 1 Iunie - Ziua Copilului, etc.) 

r) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea părinţilor, a consiliului 

reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi; 

s) coordonează organizarea și desfășurarea activităților din programul ”Școala altfel” 

t) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi 

rezultatele acesteia; 

u) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

v) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi a 

partenerilor educaţionali în activităţile educative. 
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w) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative; 

x) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

y) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional; 

z) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

Art. 82. — Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare conţine: 

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise 

de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Profesorul diriginte 

Art. 83. — (1) În Grădiniţa Specială, activitatea de consiliere şi orientare se derulează în cadrul 

grupei, în mod continuu, pe durata întregului program şcolar, în cadrul activităţilor pe domenii 

experienţiale, integrate, a activităţilor de dezvoltare personală, a jocurilor şi activităţilor alese şi 

extraşcolare, de către educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar. 

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

(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură grupă. 

(4) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit cu această  

responsabilitate. 

(5)  Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în  fişa postului cadrului didactic. 
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(6) Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare şcolară pentru 

grupa pe care o coordonează în funcţie de prevederile planurilor cadru. 

Art. 84. — Dirigintele are următoarele atribuții: 

(1) Organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului grupei 

b) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul 

c) activităţi educative şi de consiliere 

d) activităţi extracurriculare  (serbări, concursuri, ieşiri, vizite, excursii etc.) 

(2) Monitorizează:  

a) Evoluţia şi situaţia şcolară a copiilor 

b) Frecvenţa copiilor 

c) Comportamentul copiilor în timpul activitităţilor 

d) Participarea şi rezultatele copiilor la concursurile şi competiţiile şcolare 

e) Nivelul de satisfacţie al copiilor şi  al părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului 

instructiv educativ 

(3) Colaborează: 

a) Cu cadrele didactice din grădiniţă şi cu coordonatorul pentru  proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv - educativ, care îi implică pe 

copii; 

b) Cu directorul grădiniţei pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de copii, iniţierea 

unor proiecte educaţionale, pentru rezolvarea unor probleme administrative, pentru soluţionarea 

unor probleme - situaţii deosebite apărute în legătură cu colectivul de copii; 

c) Cu părinţii / tutorii, comitetul de părinţi al grupei, precum şi cu alţi parteneri implicaţi în 

activitatea educativă; 

d) Alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şi extraşcolară; 

e) Compartimentul secretariat pentru întocmirea unor situaţii şcolare; 

f)    Persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la elevi; 

(4) Informează: 

a) Părinţii/tutorii despre  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei  
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b) Părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul copiilor. Informarea se realizează în 

cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, lunar, la sfârşitul fiecărui semestru şi 

an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie. 

Art. 85. — (1) Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte în învăţământul preşcolar 

special are în vedere următoarele: 

a) Săptămânal, se vor planifica şi desfăşura activităţi (stabilite pe baza programelor şcolare şi în 

concordanţă cu specificul vârstei şi nevoile copiilor), atât în cadrul activităţilor pe domenii 

experienţiale, cât şi în cadrul activităţilor liber alese sau de dezvolatre personală, care să 

abordeze conţinututri din domeniile educaţiei rutiere, educaţiei interculturale,  educaţiei pentru 

sănătate, etc...în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale. 

Totodată se va acorda atenţie deosebită activităţilor de dezvoltare personală cuprinse în planul de 

învăţământ 

b) Lunar, se vor planifica şi desfăşura cu copiii activităţi extraşcolare, cu participarea părinţilor 

şi a partenerilor educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, poliţie);  

c) Săptămânal, pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă, eficientă cu părinţii, 

educatoarele vor planifica şi desfăşura o activitate de consiliere/consultaţii cu părinţii copiilor de 

la grupă, într-un interval orar stabilit şi comunicat părinţilor, pentru prezentarea situaţiei şcolare, 

discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. Aici se 

încadrează şi şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii.  

Art. 86. —  Toate aceste activităţi vor fi consemnate în Condica de evidenţă a activităţii 

didactice a educatoarei şi Mapa educatoarei, documente juridice şi instrumente care vin în 

sprijinul cadrelor didactice, şi care le oferă orientare generală corectă cu privire la activităţile 

didactice. 

Art. 87.  — Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:  

a) Răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupă; 

b) Completează catalogul grupei cu datele personale ale elevilor; 

c) Completează toate documentele specifice colectivului de copii pe care-l coordoneză- 

catalogul, fişa psihopedagogică; 

d) Întocmeşte, semestrial şi anual, un raport narativ asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a 

copiilor; 
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e) Întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei; 

f) Completează documente specifice şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al 

copiilor; 

g) Elaborează portofoliul dirigintelui. 

h) Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale, conform art.57şi art.58 alin.(1), lit.d) din 

Metodologia  pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi 

în grad de handicap , orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, aprobată prin Ordin nr. 

1985/1305/5805/ 19. 12. 2016:  

• Elaborează PSI(planul de servicii individualizat) de  în termen de 30 zile de la data emiterii 

certificatului de orientare școlară și le depune la CJRAE în 2 exemplare;  

• Preia PSI aprobat de la CJRAE și certificatul de orientare școlară și le depune în dosarul 

personal al copilului; 

• Verifică dosarul personal al copilului și se asigură de valabilitatea actelor din dosar; 

• Realizează monitorizarea PSI – ului. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Profesorul mentor, consilierul etic, responsabilul cu cabinetul metodic şi biblioteca 

grădiniţei 

 

Art. 88. — (1) La nivelul Grădiniței Speciale Cluj-Napoca sunt desemnați cadre didactice - 

mentori ale căror atribuții sunt:  

a) Sprijină profesorul/cadru didactic stagiar sau cu puțină experiență în întocmirea planificării 

anuale, săptămânale, în elaborarea proiectelor de activitate;  

b) Monitorizează parcurgerea curriculumului preșcolar de către cadrele didactice debutante sau a 

celor care necesită sprijin și îndrumare;  

c) Oferă cadrului didactic debutant sau cu experiență insuficientă sprijin în alegerea strategiilor 

de predare-învățare-evaluare potrivite actului educațional  

d) Constituie un model în ceea ce privește derularea actului educațional oferind debutanților, și 

celor cu experiență insuficientă, exemple de bune practici în derularea activităților la grupă, 

gestionarea unor situații imprevizibile apărute pe parcursul activităţilor 
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e) Stabileşte planul de acţiune pentru perioada de stagiatură;  

f) Oferă modele practice şi eficiente pentru activitatea şcolară şi extraşcolară; observă activitatea 

curriculară şi extracurriculară a cadrului didactic debutant şi realizează activităţi din ambele 

categorii cu acesta;  

g) Asigură un feedback constructiv pentru toate aspectele activităţii profesionale a a cadrului 

didactic debutant;  

h) Facilitează accesul a cadrului didactic debutant la resursele de care dispune şcoala în vederea 

susţinerii activităţii profesionale şi pentru integrarea acestuia în cultura organizaţională a unităţii 

de învăţământ;  

i) Asigură sprijinul necesar pentru realizarea portofoliului profesional personal al a cadrului 

didactic debutant; asigură consilierea a cadrului didactic debutant în vederea întocmirii 

documentelor şcolare;  

j) Întocmește un Plan de remediere a deficiențelor constatate în urma evaluării activității a 

cadrului didactic debutant;  

k) Urmăreşte permanent rezultatele acţiunilor şi progresul a cadrului didactic debutant în raport 

cu obiectivele propuse; prezintă periodic (semestrial) conducerii unității evoluția cadrului 

didactic debutant.  

Art. 89.— (1) La nivelul Grădiniței Speciale Cluj-Napoca este desemnat  un responsabil cu 

cabinetul metodic şi biblioteca, responsabil care va monitoriza, pe baza fişei de monitorizare, 

utilizarea de către cadrele didactice a resurselor curriculare existente în biblioteca grădiniţei. 

Atribuțiile acestuia sunt:  

a) Promovează în rândul beneficiarilor şi cadrelor didactice serviciile oferite de bibliotecă şi 

cabinetul metodic; 

b) Îndrumă, monitorizează şi ţin evidenţa cadrelor didactice şi a beneficiarilor care împrumută 

materiale;  

c) Sprijină şi contribuie la completarea fondului de carte şi a materialelor din bibliotecă astfel 

încât să constituie o resursă în vederea dezvoltării personale şi profesionale a celor interesaţi; 

d) Ţin evidenţa materialelor didactice existente în cabinetul metodic;  

e) Anual întocmeşte un raport referitor la frecvenţa utilizării fondului de materiale al unităţii de 

către cadrele didactice, tipurile de resurse solicitate;  
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f) Se preocupă de îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii cu materiale de specialitate de 

actualitate.  

Consilier  de etică 

 

Art. 90. — La nivelul Grădiniței Speciale Cluj-Napoca se desemneză prin decizia directorului, 

responsabilul /consilierul pe probleme de etică. 

Art.  91. — (1)Atribuțiile consilierului de etică sunt:  

a) să se autosesizeze şi să primească sesizări în legătură cu încălcarea normelor Codului de etică 

profesională la nivelul unităţii;  

b) să analizeze şi să soluţioneze reclamaţiile şi sesizările referitoare la abaterile de la etică 

unităţii;  

c) să iniţieze şi să promoveze modificări şi amendamente la Codul de etică profesională; 

d) să prezinte un raport anual în faţa Consiliului de Administraţie unităţii.  

 

CAPITOLUL III 

                                      Comisiile de lucru din Grădiniţa Specială 

Art. 92. —  Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și comisii de lucru 

pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile 

prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ 

cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea comisiilor. 

Art. 93. — (1) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

a)  cu caracter permanent; 

b)  cu caracter temporar; 

c)  cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia metodică  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;(CEAC) 

c) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică; 

d) Comisia pentru curriculum; 

e) Comisia internă de evaluare continuă (CIEC)  

f) Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;  
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g) Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă ; 

h) Comisia de monitorizare /pentru controlul managerial intern; 

i) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

j) Comisia pentru estetizarea şi imaginea grădiniţei;  

k) Comisia de recepţie a bunurilor; 

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

a) Comisia de inventariere a patrimoniului; 

b) Comisia de casare și valorificare a bunurilor din inventar 

c) Comisia de selecționare documente; 

d) Comisia paritară; 

e) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante(didactic, didactic 

auxiliar nedidactic); 

Art. 94. — (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 

deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor 

nominalizate la art. 91 alin (2) lit.b) şi i) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai părinţilor, nominalizaţi 

de consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(3) 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. Mapa este administrată de responsabilul comisiei 

şi va fi păstrată la director. 
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(4) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în 

funcţie de nevoile proprii. 

Art. 95. — (1)  La nivelul instituției există Registrul registrelor, document în care sunt 

înregistrate toate registrele unității: Registrul de inspecții școlare, Registrul unic de control, 

Registrul cu decizii, Registre contabilitate, Registre serviciu administrativ, Registrul fiecărei 

grupe, Registrul  comisiilor de lucru,  Registrul de înscriere a copiilor, etc. 

(2) La nivelul comisiilor din unitate există un portofoliu organizat anual care conține:  

a) Registrul de evidență documente al comisiei; 

b) Registrul de procese verbale al comisiei;  

c) Mapa cu documentele specifice (decizia de constituire, componența comisiei/atribuții 

individuale, regulamentul de funcționare al comisiei, plan managerial al comisiei, convocatoare, 

instrumente elaborate, legislație specifică, rapoarte, cereri, dovezi ale realizării activităților din 

planul managerial al comisiei etc.)  

Art. 96. — Fiecare document din mapa comisiei se înregistrează în Registrul de evidență 

documente al comisiei.  

Art. 97. — La finalul fiecărui an școlar se întocmește în format electronic opisul dosarului 

fiecărei comisii, se înregistrează în Registrul de documente al comisiei și se predă directorului  și 

responsabilului Comisiei de selecționare documente.  

Art. 98. — La nivelul fiecărei grupe / cabinet de preșcolari există portofoliul grupei / 

cabinetului, organizat anual ce conține:  

a) Registrul grupei/ cabinetului;  

b) Mapa cu documentele elaborate sau primite la nivelul grupei / cabinetului (structura anului 

școlar, planificări, procese verbale, rapoarte, cereri, instrumente de lucru specifice, scrisori 

metodice, diplome, legislație specific, precizări metodice etc.). 

Art. 99. — Fiecare document din mapa grupei / cabinetului se înregistrează în Registrul grupei/ 

cabinetului.  

Art. 100. — La finalul fiecărui an școlar se întocmește în format electronic opisul dosarului 

grupei, se înregistrează în Registrul grupei/ cabinetului și se predă directorului și  responsabilului 

Comisiei de selecţionare documente. 

 



69 

 

SECŢIUNEA 1 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 

Art. 101. — Înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile CEAC sunt reglementate de OUG nr.75/2005 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Educaţiei 

Naţionale adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi 

metodologia de asigurare a calităţii. 

Art.102. — (1) În baza metodologiei elaborate de MEN, grădiniţa elaborează şi adoptă propria 

strategie şi propriul regulament de funcţionare a CEAC. 

(2)  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formată din 3-9 membri.  

(3) Conducerea operativă este asigurată de conducătorul unităţii sau de către un coordonator 

desemnat de acesta. 

(4)  Componenţa CEAC cuprinde : 

 a) reprezentanţi ai corpului profesoral ;                          

 b) reprezentanţi ai părinţilor; 

 c) reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Cluj;                      

Art. 103. — (1) Atribuţii ale Comisiei pentru  Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în grădiniţă, pe baza 

căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate; 

raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la 

dispoziţia evaluatorului extern. 

c) Elaborează propuneri de îmbunăţăţire a calităţii educaţiei; 

d) Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori străinatate, potrivit legii ; 

(2) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea ARACIP sau minister se va baza pe 

analiza Raportului de evaluare internă a activităţii din unitate. 

 

 



70 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică  

Art. 104.— (1) Membrii Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

sunt  desemnaţi în Consiliul profesoral. 

(2) Comisia se constituie prin decizia directorului, în baza hotărârii consiliului de administratie şi 

are activitate permanentă. 

(3) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică are următoarele 

atribuţii: 

a) elaborează programe de activități semestriale și anuale;  

b) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă;  

c) identifică nevoile de formare și propune/inițiază activități în grădiniţă sau în colaborare cu 

furnizorii de programe de formare (IȘJ, CCD ş.a.);  

d) colaborează cu instituțiile de învățământ superior în vederea formării sau perfecționării 

cadrelor didactice din grădiniţă;  

e) verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecționare prin grade didactice și 

cursuri de formare și păstrează evidența formării (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, 

comunicări științifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul 

profesoral și la începutul fiecărui an școlar, conducerii grădiniţei;  

f) comunică ofertele de formare/perfecționare anunțate în grădiniţă sau IȘJ/CCD, organizează 

ședințe de diseminare a propunerilor de formare din grădiniţă sau a informațiilor despre formare 

venite în grădiniţă;  

g) încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea 

repartizată;  

h) organizează activități de formare continuă și de cercetare specifice unității de învățământ, 

lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;  

i) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care le 

prezintă în Consiliul profesoral;  

j) implementează și ameliorează standardele de calitate specifice. 

Art. 105. — Responsabilul comisiei pentru dezvoltarea profesională şi evoluţie în cariera 

didactică este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea 
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de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor. Pe parcursul întregii activităţi colaborează 

şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean şi de către profesorul metodist al Casei Corpului Didactic, 

responsabil de zonă. 

Art. 106. —  Atribuţiile responsabilului cu dezvoltarea profesională: 

a) se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea 

continuă a cadrelor didactice; 

b) stabileşte, împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, nevoile de dezvoltare profesională 

şi personală ale angajaţilor;  

c) colaborează cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic  în vederea soluţionării 

nevoilor de formare identificate; 

d) transmite profesorului metodist responsabil de zonă Raportul cu privire la impactul 

programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei de formare; 

e) transmite analiza de nevoi, identificată la nivelul unităţii de învăţământ către CCD Cluj prin 

completarea chestionarului de Analiza nevoilor de formare; 

f)  promovează oferta de programe şi activităţile Casei Corpului Didactic Cluj la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

g) diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii Casei Corpului Didactic şi cu 

inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat al Inspectoratului Scolar Judeţean; 

h) realizează la nivelul unităţii de învăţământ un spaţiu destinat informării şi documentării pentru 

dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea 

continuă a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare, precum şi documentele 

transmise de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic cu privire la acest 

domeniu; 

i) realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile profesorale 

şi de administraţie ale unităţii de învăţământ; 

j) consiliază/îndrumă personalul din unitatea de învăţământ în alegerea programelor de formare 

şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice; 

k) informează cadrele didactice din instituţie dacă este timpul să se înscrie la perfecţionare 

periodică / formare continuă;  
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l) participă la întâlnirile periodice organizate de Casa Corpului Didactic; 

m) preia înscrierile la programele de formare din oferta Casei Corpului Didactic şi le transmite 

profesorului metodist responsabil de program; 

n) consultă zilnic pagina web a Casei Corpului Didactic şi informează personalul despre 

activităţile şi noutăţile publicate pe site; 

o) ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii; 

p) întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei; 

q) realizează împreună cu conducerea unităţii de învăţământ monitorizarea impactului produs de 

programele de formare asupra calităţii educaţiei; 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Comisia pentru Curriculum 

Art. 107. — Comisia pentru curriculum se constituie prin decizia directorului , în baza hotărârii 

consiliului de administratie şi are activitate permanentă. Comisia pentru curriculum este compusă 

din trei cadre didactice .  

Art. 108. — (1) Atribuţiile  Comisiei pentru curriculum: 

a) Procură documentele curriculare oficiale (planurile – cadru şi ordinele emise de MEN prin 

care acestea sunt aprobate, programele şcolare, ghiduri metodologice, auxiliare curiculare etc.); 

b) Asigură aplicarea planului – cadru de învăţământ, aprobat anual prin ordin al ministrului, ceea 

ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare; 

c) Asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum; 

d) Elaborează şi propune oferta curriculară a grădiniţei, adecvată nevoilor de educaţie şi 

reabilitare ale copiilor cu CES;  

e) Adaptează obiective şi conţinuturi ale curriculumului preşcolar de masă la grupele de 

preşcolari cu CES ;  

f) Propune curriculumulul adaptat/instrumente adaptate, care corelează obiective şi conţinuturi 

cuprinse în programa învăţământului preşcolar special şi programa învăţământului preşcolar de 

masă; 

g) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din unitatea școlară;  

h) colaborează cu instituțiile de profil din comunitate;  
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i) coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare și cea de ofertă a opționalelor;  

j) prezintă ISJ oferta curriculară a unității în scopul avizării;  

k) colaborează și sprijină activitatea de  promovare a ofertei educaţionale;  

l) realizează studii de impact și eficiență și propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei;  

m) realizează analiza de nevoi educaționale ale părinților și preşcolarilor;  

n) identifică punctele slabe și amenințările privitoare la oferta unității școlare;  

o) încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea 

repartizată;  

p) elaborează informări semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care le 

prezintă în Consiliul Profesoral;  

r) implementează și ameliorează standardele de calitate specifice.  

(2) Comisia pentru curriculum elaborează:  

a) oferta curriculară a unităţii; 

b) metodologia de aplicare a activităţilor;  

c) programe şi planuri anuale şi semestriale;  

d) propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii curriculumului la nivelul unităţii;  

(3) Documentele elaborate sunt supuse avizării Consiliului profesoral, aprobării Consiliului  de 

administraţie şi inspectorilor de specialitate.  

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Comisia Internă de Evaluare Continuă (C.I.E.C) 

Art. 109. — (1) În Grădiniţa Specială funcţionează Comisia internă de evaluare continuă (CIEC), 

având în vedere prevederile art.82, alin.(1) din Metodologia  pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, orientării şcolare şi 

profesionale a copiilor cu CES, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau CES, aprobată prin Ordinul nr. 1985/1305/5805/ 19. 12. 2016; 

(2) Comisia este alcătuită din 7 membri: 5 profesori psihopedagogi, profesorul kinetoterapeut al 

grădiniţei şi medicul grădiniţei. 

Art. 110. — Atribuţiile membrilor Comisiei interne de evaluare continuă: 

a) promovarea învăţământului incluziv; 
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b) urmărește evoluția școlară și evaluează aplicarea planurilor de servicii individualizat pentru 

copiii cu CES din unitățile de învățământ special și de masă; 

c) avizează rapoartele de monitorizare privind aplicarea planurilor de servicii individualizat 

pentru copiii cu CES din învățământul special de profesorii de psihopedagogie specială, și 

formulează propuneri privind revizuirea planurilor, în funcție de evoluția beneficiarului; 

d)  transmite COSP dosarul complet al copiilor cu CES din învățământul special și special 

integrat, însoțit de recomandări privind orientarea școlară și profesională; 

e) asigură repartizarea pe grupe a copiilor cu CES din unitățile școlare de învățământ special la 

începutul anului școlar, după criterii, precum diagnosticul, gradul de handicap, nivelul 

psihointelectual, gradul de integrare socioșcolară; 

f) notifică COSP cu privire la reorientarea școlară a copiilor cu CES cu cel puțin 30 de zile 

înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare școlară sau în situația 

în care se constată schimbarea condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul; 

g)  recomandă orientarea copiilor cu CES din unitățile de învățământ special spre unitățile de 

învățământ de masă și invers, fapt consemnat în fișa psihopedagogică; 

h)  asigură servicii de asistență psihoeducațională copiilor cu CES; 

i)  asigură servicii de consiliere și asistență psihoeducațională cadrelor didactice de la clasa unde 

este înscris copilul cu CES și care furnizează programe de educație remedială/sprijin pentru 

învățare; 

j)  propune înscrierea copiilor cu CES într-o grupă superioară celei absolvite fără a depăși grupa 

corespunzătoare vârstei cronologice, în cazul în care, în urma evaluării, nivelul achizițiilor 

curriculare dobândite este superior ultimei grupe absolvite - numai pentru copiii transferați din 

învățământul de masă în învățământul special. 

k) evaluarea şi stabilirea unui diagnostic  prin testări specifice şi cu instrumente de lucru cât mai 

adecvate; 

l)  monitorizează  evoluţia preşcolarilor cu CES; 

m)  întocmirea fișei psihopedagogice la finele anului şcolar, precum şi la solicitarea altor factori 

implicaţi în educaţia copiilor cu CES, de către profesorii psihopedagogi; 

f) centralizează reînscrierile în grădiniță, elaborează un document cu locurile disponibile în 

grădiniță pe grupe, pe care îl afișează la avizier; 
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g)  elaborează formularul de înscriere; 

h) asigură informarea părinților referitor la prevederile legale, la procedurile și calendarul 

înscrierii;  

i) verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților. 

 

SECŢIUNEA a 5-a. 

Comisia pentru programe și proiecte educative şcolare şi extraşcolare 

Art. 111. — (1) Comisia pentru programe și proiecte educative la nivel de unitate se desemneză 

prin decizie a directorului, este formată din 3 cadre didactice, membri. Responsabilul comisiei 

este coordonatorul pentru programe și proiecte educative propus de consiliul profesoral şi 

aprobat de consiliul de administraţie. 

(2) Comisia  cuprinde Subcomisia pentru activităţi extracurriculare, parteneriate 

educaţionale,  programe și proiecte educative şcolare şi extraşcolare, Subcomisia pentru 

activitatea cu părinţii , Responsabilul cu monitorizarea absenţelor. 

(3) Activitatea Subcomisiei pentru activităţi extracurriculare, parteneriate educaţionale,  

programe și proiecte educative şcolare şi extraşcolare se va desfăşura pe baza unui plan de 

muncă aprobat de Consiliul de administraţie  al grădiniţei şi în colaborare cu alte instituţii / 

organizaţii culturale, turistice şi sportive. Atribuţiile si compeţentele subcomisiei sunt:  

a) elaborează şi propune Consiliului de administraţie programul activităţilor extraşcolare; 

b) propune perioada de organizare a activitatilor, pe baza unui plan de munca aprobat de 

conducerea gradinitei si în colaborare cu alte instituţii/organizaţii culturale, turistice şi sportive. 

c) iniţiază, organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi extracurriculare; (serbări, 

concursuri, ieşiri, vizite, excursii etc.) 

d) coordonează echipele pentru concursuri artistice, sportive, de cultură generală şi pe alte teme; 

premiază câştigătorii concursurilor; 

e) colaborează cu toate cadrele didactice, părinţii şi toate comisiile din şcoală; 

f) organizează şi facilitează legături şi schimburi şcolare locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale cu copiii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional; 

g) elaborează rapoarte periodice şi anuale  privind activitatea comisiei; 
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h) încadrarea în termene a responsabilitaţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizata; 

i) implementeaza şi ameliorează standardele de calitate specifice; 

j) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului asupra activităţii comisiei, pe care le 

prezinta în CP; 

k) propune continutul si durata manifestarilor; 

l) stabileste responsabilitatile pentru fiecare activitate a programelor; 

m) creează cadrul organizatoric, estetic şi funcţional pentru realizarea activitaţilor. 

 (4) Activitatea subcomisiei pentru activitatea cu părinţii funcţionează pe baza unui plan de 

muncă anual, aprobat de conducerea grădiniţei. Atribuţiile si competenţele responsabilului 

comisiei sunt: 

a) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;  

b) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;  

c) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative;  

d) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă cu 

părinţii și rezultatele acesteia;  

e) monitorizează  activitatea cu părinţii desfăşurată de profesorii diriginţi şi celelalte cadre 

didactice: consiliere individuală, şedinţe pe grupe, ședința generală, lectorat tematic, activități de  

parteneriat, serbări şcolare, excursie tematică anuală; 

f)elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind stadiul relaţiilor grădiniţei cu părinţii 

şi evoluţia capitalului de imagine al grădiniţei. 

g)colaborează îndeaproape cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Asociaţia Părinţilor, cu 

conducerea școlii, cadrele didactice pentru optimizarea relaţiilor şcoală-familie; 

h) participă la şedinţele şi întâlnirile dintre conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al 

părinţilor / Asociaţia Părinţilor; 

i) propune/elaborează instrumente de monitorizare/evaluare a activității educative nonformale 

desfășurate la nivelul unității de învățământ;  
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j)colaborează cu toate cadrele didactice, părinţii şi toate comisiile din şcoală; 

(5) La nivelul Grădiniței Speciale Cluj-Napoca este desemnat responsabilul cu monitorizarea 

absenţelor la nivelul unităţii, care are următoarele responsabilități:  

a) elaboreză un plan de muncă anual, aprobat de conducerea grădiniţei; 

b) monitorizeazǎ activitatea educatoarelor de la grupe  în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor; 

colectarea absenţelor; datele culese provenind din: cataloagele de prezență de la grupe, mapele 

diriginţilor, adeverințele medicale, caietul de prezență de la cabinetul medical. 

c) propune aplicarea de măsuri ameliorative pentru combaterea absenteismului; 

d) propune/elaborează instrumente de monitorizare absenteismului; 

e) participă la şedinţele şi întâlnirile dintre conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al 

părinţilor / Asociaţia Părinţilor; 

f)  colaborează cu toate cadrele didactice, părinţii şi toate comisiile din şcoală; 

g) prezintă consiliului profesoral /consiliului de administrație rapoarte semestriale privind 

activitatea de monitorizare absenţe; 

h) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra situaţiei absenţelor copiilor; 

i)  centralizarea şi transmiterea lunară a situaţiei absenţelor la nivelul grădiniţei; 

j) încarcă în baza de date electronică a ISJ, link specific, situaţia lunară a absenţelor la nivelul 

unităţii de învăţămănt, până în data de 15 a lunii, pentru luna anterioară. 

k)  păstrează datele colectate în portofoliul monitorizării absenţelor. 

SECŢIUNEA a 6-a.  

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

Art. 112. — (1) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă este 

constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 

5079/2016,cu modificările şi completările ulterioare, Codul muncii – Legea nr.53/2003, Legea 

nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, H.G. nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006,cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 955 /2010), Programul de măsuri  

elaborat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi MEC cu nr.30012 din 14.05.1993, 

privind organizarea activităţii de sănătate şi securitate în muncă în unităţile de învăţământ 
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preuniversitar, Instrucţiunile Ministerului Învăţământului MEC nr. 32160/24.06.1993, privind 

organizarea activităţii de protecţie a muncii în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv 

pentru situaţii de urgenţă potrivit prevederilor din: H.G.nr.51/1992, completată şi modificată 

ulterior, Lege 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Instrucţiunile Ministerului 

Învăţământului nr. 3495/1993, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a 

incendiilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, Normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor în unităţile MECT, aprobate de Inspectoratul General al Corpului de  Pompieri 

Militari nr. 7/19.04.2000. 

 (2) Comisia are în componenţă 3 cadre didactice  pentru personalul didactic, asistenta medicală  

şi administratorul de patrimoniu pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi reprezentantul 

Serviciului Extern, cu care unitatea are contract. Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare 

început de an şcolar şi este coodonată de un responsabil.  

(3) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă se constituie prin 

decizia directorului, în baza hotărârii consiliului de administratie şi are activitate permanentă. 

Art. 113. — Atribuţiile responsabilului Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi 

pentru situaţii de urgenţă:  

a) Elaborează programul de măsuri propuse pentru protecţia muncii; 

b) Elaborează normele de protecţie a muncii pe diferite compartimente  şi activităţi, ţinând cont 

de riscurile şi accidentele ce pot interveni ; 

c) Organizează instructaje de protecţie a muncii, pe compartimente şi activităţi (conform unei 

programări aprobate de director); 

d) Efectuează instructaje de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare;  

e) Elaborează materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţă 

şi în afara grădiniţei; 

f) Asigură condiţii normale de desfăşurare a activităţilor grădiniţei, în colaborare cu 

administraţia. 

g) Coordonează şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor ce se impun în situaţii de urgenţă: 

incendii, explozii, calamităţi naturale; 

h) Organizează, ori de câte ori este nevoie, controale pentru a constata modul în care se respectă 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi celelalte măsuri pentru situaţii de urgenţă; 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnzr/legea-nr-307-2006-privind-apararea-impotriva-incendiilor
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i) Propune conducerii, ori de câte ori e nevoie, analiza deficienţelor pe linia apărării în situaţii de 

urgenţă şi face propuneri în sensul îmbunătăţirii acestei activităţi; 

j) Ia măsuri de întocmire anuală a planului de apărare în situaţii de urgenţă şi-l supune aprobării 

conducerii; 

k) Asigură completarea periodică a planului de apărare în situaţii de urgenţă cu măsuri şi sarcini 

ce decurg din constatările efectuate pe timpul controalelor; 

l) Participă şi ia măsuri pentru participarea întregului personal la activităţi de instruire pe linia 

prevenirii situaţiilor de urgentă; 

m) Urmăreşte calitatea serviciilor prestate de către persoanele fizice sau juridice, pe linia instruirii 

angajaţilor, organizării intervenţiei, evaluarea riscului de incendiu şi a întreţinerii mijloacelor de 

primă intervenţie; 

n) Urmăreşte asigurarea dotării corespunzătoare cu mijloace pentru asigurarea prevenirii şi 

stingerii incendiilor,  în acest sens solicită asigurarea de fonduri şi includerea necesarului în 

planurile de aprovizionare ale instituţiei; 

o) În caz de calamităţi sau catastrofe naturale, ia măsuri pentru prevenirea oricărui pericol de 

incendiu, la repunerea în funcţiune a instalaţiilor cu pericol de incendiu; 

p) Propune, ori după caz, ia măsuri de sancţionare a personalului care încalcă normele de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

q) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor ; 

r) Difuzează în sălile de grupă, cabinete, etc. planuri de evacuare în caz de incendiu şi normele 

de comportare în caz de incendiu; 

s) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire 

şi stingere ce revin personalului,  precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi 

nepăsare; 

Art. 114. — Atribuţiile Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

constau în:  

a) organizarea activității de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă, 

b) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi 

stingere ce revin personalului precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare, 
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c) Stabilirea unui program de activități practice, care să vizeze pregătirea copiilor pentru a 

reacționa rapid si eficient în cazul producerii unor dezastre (realizarea de simulări și exerciții de 

evacuare cu copii pentru diferite situații de urgență), 

d) Întocmirea necesarului de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicitarea fondurilor necesare  

e) Difuzarea în sălile de grupă a planurilor de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare 

în caz de incendiu,  

f) Elaborarea unor materiale informative pentru documentarea personalului si a copiilor privind 

protectia civilă, 

g) Elaborarea materialelor informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul unităţii în 

activitatea de prevenire a incendiilor,  

h) Elaborarea normelor de protecţia muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni,  

i) Afisează pe fiecare nivel al clădirii, planurile de  evacuare în caz de incendiu ,  

j) Organizarea instructajelor de protecţia muncii pe activităţi (la fiecare 6 luni)  

k) Efectuarea instructajelor de protecţia muncii pentru activităţile extracurriculare (de conducătorii 

activităţilor). 

l) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţă şi 

în afara ei  

m) realizarea de simulări și exerciții de evacuare cu copiii pentru diferite situații de urgență  

n) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor gradiniţei în colaborare cu 

administraţia.  

SECŢIUNEA a 7-a  

Comisia de monitorizare / pentru controlul managerial intern 

Art. 115. — (1) Conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile 

cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern 

managerial, măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial. 

(2) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul unității de învățământ se constituie, 

prin decizie internă a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de 
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monitorizare (control managerial intern), în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600 / 

07.05.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,  

(3) Comisia de monitorizare cuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnaţi de către 

conducătorul grădiniţei. 

(4) Comisia de monitorizare este coordonată de către un preşedinte,asistată de un secretariat 

tehnic. 

 (5) Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 

preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi 

activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se 

actualizează ori de câte ori este cazul. 

  (6) Preşedintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, 

şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, hotărârile acestora. În funcţie de tematica ordinii de zi 

a şedinţelor, la solicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare pot participa şi alte persoane în 

calitate de invitaţi. 

(7) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi 

specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de 

monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de 

raportare, respectiv informare către conducătorul grădiniţei. 

(8) Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual. 

(9) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii publice în domeniul controlului intern 

managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard 

de control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte 

elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

(10) În Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în 

domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, 

cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările 

legislative în domeniu. 
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(11) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare - persoană desemnată de către președintele 

Comisiei de monitorizare având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în 

atribuția comisiei,  

Art. 116. — Comisia de monitorizare / control managerial intern are următoarele atribuții:                                            

a) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control managerial;  

b) coordonează compartimentele în elaborarea de proceduri documentate; 

c) secretariatul  Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al 

respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.  

d) procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabilii de activitățile 

procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către 

președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul grădiniţei ; 

e) procedurile se elaborează în conformitate cu o procedură de sistem proprie, având la bază 

obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată. 

f) comisia de monitorizare întocmeşte situații centralizatoare anuale, conform modelului 

prevăzut în Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de 

control intern managerial, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, cu 

încadrarea în termenele prevăzute . 

g) evaluează stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 

nivelul tuturor compartimentelor unităţii de învăţământ; 

 

SECŢIUNEA  a 8-a 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

 

Art. 117. — Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, combaterea  actelor de 

discriminare  urmăreşte cunoaşterea problemelor cu care se confruntă preșcolarii şi identificarea 

unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate. 

Art. 118. — Comisia pentru prevenirea şi combaterea  actelor de discriminare pentru prevenirea 

şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminarii în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii vizează derularea  şi susţinerea unor activităţi  sau proiecte ce includ schimburi 
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culturale , activităţi care vor contura  acceptarea  diversităţii Fiecare persoană este unică şi are 

dreptul la ajutor, respect şi ȋnţelegere, motiv pentru care este necesar să se realizeze ,,puntea,, de 

trecere de la simpla tolerare la acceptarea şi celebrarea bogăţiei diversităţii.  

Art. 119. —  Membrii comisiei pentru pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a faptelor de 

corupție și discriminarii în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii sunt desemnaţi în 

Consiliul profesoral şi în Adunarea generală a părinţilor (un reprezentant al părinţilor) şi prin 

decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație 

Art. 120. — Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii are următoarele atribuţii: 

a) prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură, care pot apărea în 

cadrul grădiniței; 

b) conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către  părinţi, 

cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul grădiniței; 

c) oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

d) consilierea psihopedagogică a preșcolarilor și părinților acestora; 

e) organizarea unor activităţi pe teme de managementul conflictelor; 

f) cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în 

mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

g) identificarea, monitorizarea şi prevenirea tuturor formelor de discriminare în cadrul grădiniței, 

prin implicarea tuturor factorilor educaţionali 

h) promovarea dialogului interetnic prin iniţierea de parteneriate  

i) consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice locale pentru   

promovarea intereselor minorităţilor de orice ordin. 

j) promovarea de programe educaţionale ȋn spiritul multiculturalităţii. 

k) medierea conflictelor rezultate dintr-un act / faptă de discriminare. 

l) asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare, prin acţiuni specifice de 

investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare; 
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m)  instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a persoanelor discriminate 

sau a categoriilor de persoane defavorizate; 

n) informarea şi formarea tuturor cadrelor didactice în promovarea principiilor egalităţii de şanse 

şi nediscriminării. 

o) dezvoltarea unui climat favorbil relaţiilor interetnice; 

p) promovarea  activităților de adaptare la viața socială. 

 

SECŢIUNEA  a 9-a 

Comisia pentru estetizare şi imaginea grădiniţei: 

Art. 121. — Membrii comisiei pentru imaginea şcolii sunt  desemnaţi în Consiliul profesoral. 

Comisia pentru imaginea şcolii este compusă dintr-un responabil şi doi membri şi are 

următoarele atribuţii: 

a) propune, organizează şi coordonează activităţi în şcoală, menite să ridice nivelul imaginii 

instituţiei;  

b) se ocupă de confecţionarea, selectarea şi afişarea materialelor informative şi de design, menite 

să creeze un ambient şcolar atrăgător; 

c) monitorizează impactul activităţilor deosebite ale şcolii la nivelul comunităţii (public, părinţi, 

elevi, mass-media, instituţii, etc.); 

d) organizează şi coordonează serbările şcolare: festivitatea de deschidere a noului an şcolar; 

”Zilele Şcolii”; serbarea de Crăciun; 1 Iunie - Ziua Copilului; serbări de sfârşit de an şcolar; 

e) colaborează îndeaproape cu Asociaţia Părinţilor, cu conducerea școlii, cadrele didactice pentru 

optimizarea relaţiilor şcoală-familie; 

f) participă la şedinţele şi întâlnirile dintre conducerea şcolii şi Asociaţia Părinţilor; 

elaborează scurte informări şi rapoarte periodice privind stadiul relaţiilor grădiniţei cu părinţii şi 

comunitatea locală şi evoluţia capitalului de imagine al grădiniţei. 

g) administrează site-ul unității și îl actualizează permanent cu informații utile pentru beneficiari; 

h) elaborează strategii de promovare a grădiniței în comunitate;  

i) organizează, monitorizează diseminarea bunelor practici prin mediatizarea lor în mediul școlar 

și cel comunitar;  

j) coordonează pavoazarea periodică a grădiniței și contribuie la aspectul fizic al acesteia;  
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k) întocmește necesarul de materiale pentru amenajarea grădiniţei;  

l) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă;  

m) răspund de încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată;  

n) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care 

le prezintă în Consiliul profesoral;  

o) implementează și ameliorează standardele de calitate specifice.  

 

SECŢIUNEA  a 10-a 

Comisia de recepţie a bunurilor 

Art. 122. —  (1) Comisia de recepţie a bunurilor, respectiv materialelor, alimentelor, mijloace 

fixe și a obiectelor de inventar se compune din 3 membri, administrator de patrimoniu,  

infirmieră și un bucătar, desemnați de catre consiliul de administratie prin decizie. 

(2) Comisia de recepţie a bunurilor, respectiv materialelor, alimentelor, mijloace fixe și a 

obiectelor de inventar are următoarele atribuţii: 

a) Comisia de recepție a bunurilor examinează calitatea mărfurilor, prin cercetare vizuală și 

analiză a documentației.  

b) Verifică cantitativ şi calitativ alimentele şi  materialele achiziţionate de grădiniţă; 

c) Verificarea cantitativă și calitativă a bunurilor materiale se desfășoară concomitant; 

d) Stabilirea cantității se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcție de natura 

bunurilor și valorilor materiale.  

e) Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăților și caracteristicilor bunurilor 

primite, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau standarde de calitate. 

f)  Rezultatele verificării cantității și calității bunurilor materiale se consemnează în nota de 

recepție și constatare de diferențe.  

g) Sesizează conducerii grădiniţei şi contabilităţii situaţiile  în care produsele furnizate nu 

corespund din punct de vedere cantitativ, calitativ, igienic sau al termenului de garanţie; 

h) Respectă legislaţia în vigoare privind normele igienice. 

i) Monitorizează activitatea gestionarului în privinţa achiziţionării de bunuri;  

j) Verifică şi semnează fiecare notă de recepție pentru bunurile achiziționate;  
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k) Verifică corespondenţa dintre bunurile aflate pe nota de recepție şi cele achiziţionate în 

realitate;  

l) Mărfurile se introduc în gestiune, întocmidu-se nota de intrare-recepție și constatare de 

diferențe.  

m) Gestionarul înregistrează în fișele de magazie reper (material zilnic, corespunzător operațiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaște stocul existent).  

n)  Folosirea imprimatelor tipizate și a formularelor, ale căror modele sunt prevăzute în 

instrucțiuni și modele în vigoare este obligatorie.  

o) Colaborează cu administratorul de patrimoniu și cu comisia de inventariere. 

 

SECŢIUNEA  a 11-a 

Alte responsabilităţi delegate prin decizia directorului 

 

Art. 123. — La nivelul Grădiniţei Speciale Cluj-Napoca responsabilul cu monitorizarea site-

ului ISJ Cluj, a e-mail-ului grădiniței este contabilul unităţii, cu are următoarele atribuţii: 

a) urmăreşte periodic, la intervale orare nu mai mari de o oră, site-ul ISJ Cluj şi adresa de e- 

     mail a grădiniţei ;  

b) informează imediat conducerea unităţii de informaţiile sau solicitările ISJ Cluj sau a altor    

    colaboratori ;  

c) nu divulgă parola e-mail-ului grădiniţei nici unei persoane din exteriorul grădiniţei; 

Art. 124. —  La nivelul Grădiniţei Speciale Cluj-Napoca atribuţiile specifice activităţilor de 

secretariat sunt îndeplinite de contabilul unităţii, cu următoarele responsabilităţi:  

a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;  

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;  

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a 

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către 

consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;  

d) înscrierea preşcolarilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea preşcolarilor, în 

baza hotărârilor consiliului de administraţie; (transferuri, retrageri etc.) 
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e) rezolvarea problemelor specifice organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante;  

f) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situația statelor de funcţii 

pentru personalul unităţii;  

g)  selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale;  

h) păstrarea şi aplicarea sigiliului Grădiniţei Speciale Cluj-Napoca Cluj-Napoca, în urma 

împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate 

de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în 

conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale; 

i) pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.  

j)  întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor specifice;  

k) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre grădiniţă şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;  

l)  întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii Grădiniței 

Speciale Cluj-Napoca;  

m)  întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ;  

n)  calcularea drepturilor salariale (până la data de 8 a fiecărei luni) sau de altă natură;  

o)  gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;  

p)  întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 

în conformitate cu prevederile legale;  

q) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice judeţene sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi 

competente în soluţionarea problemelor specifice;  
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r) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, 

sunt stabilite în sarcina sa.  

Art.  125 . —  La nivelul Grădiniţei Speciale Cluj-Napoca este desemnat purtătorul de cuvânt 

al unităţii şi responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal . 

(1)Purtătorul de cuvânt al unităţii are următoarele atribuţii:  

a) să reprezinte punctul de vedere al unităţii în relaţia cu presa ;  

b) să ştie sau să anticipeze cu precizie ceea ce doresc jurnaliştii să afle, astfel încât să posede 

toate informaţiile si sa nu fie prins în capcana unor întrebari încrucişate.  

c) să vorbească din punct de vedere al interesului public, şi nu exclusiv din acela al intereselor 

şi preocuparilor organizaţiei ;  

d) să ştie să treacă uşor de la aspectele negative la cele pozitive, să releve contribuţia sau efortul 

organizaţiei pentru a ameliora o situatie, a-si schimba atitudinile sau comportamentele ce s-au 

dovedit eronate ;  

e) să dea răspunsuri directe, fara exagerari, minciuni, fara agresivitate si fara pripeală ;  

f) să nu raspundă întrebărilor la care nu posedă informaţii clare, ci să se angajeze ca, în timpul 

cel mai scurt, sa detina acele date si sa le puna la dispozitia jurnalistului; niciodata nu trebuie sa 

uzeze de formula ,,no comment’’, ci să explice corect de ce nu se poate răspunde la o anumită 

întrebare; nu trebuie sa ocolească răspunsul la întrebari, sa se încurce in pretexte, în divagaţii, în 

false răspunsuri ;  

g) să nu se certe cu jurnaliştii, să-şi pastreze calmul chiar şi când întrebarile i se par agresive;  

h) să promoveze în comunitatea locală, şi nu numai, activităţile derulate în grădiniţă, proiectele 

specifice în care instituţia e implicată.  

(2)Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii:  

a) să elaboreze informări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, pe baza legislaţiei ; 

b)să informeze angajaţii şi părinţii cu privire la protecția datelor cu caracter personal; infomarea se 

face în cadrul şedinţelor, poate fi afișată pe website sau la avizierul unității de învățământ. 

Obligația de informare se regăsește în art.13 din Regulamentul general privind protecția datelor 

nr. 679/2016(Informare personal angajat, Informare beneficiari secundari/părinţi/tutore/ 

reprezentant / usţinător legal, anexe la Regulamentul intern). 
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c) să elaboreze documente specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare: Acord privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților şi ale beneficiarilor primari şi secundari. 

d) să se asigure că unitatea de învăţământ administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru 

scopurile specificate, datele personale ale beneficiarilor primari şi secundari şi  ale angajaţilor, 

care îi sunt furnizate. 

Art. 126. — La nivelul Grădiniței Speciale Cluj-Napoca este desemnat un 

responsabil/administrator al  SIIIR (Sistem informatic integrat învățământ), care are 

următoarele responsabilități:  

a) cunoaște parola de acces în sistemul SIIIR;  

b)  verifică periodic platforma SIIIR;  

c)  introduce datele referitoare la unitatea de învățământ, preșcolarii în SIIIR;  

d)  actualizează ori de câte ori este nevoie baza de date a unității din SIIIR.  

SECŢIUNEA  a 12 -a 

Comisia de inventariere a patrimoniului 

Art. 127. — (1) La nivelul unităţii se va constitui comisia de inventariere anuală a patrimoniului, 

cu caracter temporar. Contabilul şef se va ocupa de instruirea comisiei, conform prevederilor 

legale şi de stabilirea subcomisiilor (dacă este nevoie) întocmindu-se un proces verbal.  

(2) Componenţa comisiei va fi stabilită prin decizie internă către directorul unităţii și se compune 

din:administratorul de patrimoniu, infirmieră,  un cadru didactic .  

(3) Atribuţiile comisiei de inventariere sunt:  

a) Realizarea inventarierii obiectelor din patrimoniu, inventariază lunar alimentele, o dată pe an (de 

regulă în luna noiembrie) toate bunurile existente în unitate;  

b) Stabilirea corelaţiei între situaţia scriptică şi cea faptică, consemnează existenţa sau lipsa 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe pe baza listei de inventar deja existente;  

c) Realizarea propunerilor în vederea casării obiectelor de inventar care nu mai corespund din 

punct de vedere tehnic, sunt deteriorate sau care prezintă un pericol pentru personalul unităţii; 

d) Realizarea proceselor verbale în care se consemnează situaţia de fapt a patrimoniului, la 

încheierea acţiunii de inventariere;    

e) Evaluarea rezultatelor inventarierii şi propunerile pentru casare vor fi înaintate directorului  

unităţii în luna decembrie până în data stabilită la nivelul comisiei. 
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SECŢIUNEA  a 13-a 

Comisia de casare și valorificare a bunurilor din inventar 

Art. 128. —(1) Comisia de casare și valorificare a bunurilor din inventar aflate în patrimoniul 

grădiniţei se compune din 3 membri, desemnaţi de către Consiliul de Administraţie. 

(2) Atribuţiile Comisiei de casare şi valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul grădiniţei 

sunt: 

a) colaborează cu comisia de inventariere, cu administratorul de patrimoniu şi administratorul 

financiar; 

b) verifică starea bunurilor propuse pentru casare de către comisia de inventariere; 

c) verifică încadrarea bunurilor în termenul de folosinţă conform Legii patrimoniului; 

d) hotărăşte casarea acelor bunuri care au depăşit termenul de folosinţă şi scoaterea din uz a 

acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematură; 

e) întocmeşte referate care vizează casarea anumitor bunuri; 

f) întocmeşte raportul anual privind activitatea comisiei.  

 

SECŢIUNEA  a 14-a 

Comisia de selecționare documente 

Art. 129. — (1) În cadrul  unității de învăţământ, creatoare și deținătoare de documente, 

funcționează  comisia de selecționare, numită prin decizia conducătorului unității şi are caracter 

temporar.  

(2) Comisia este compusă din: un președinte, un secretar și un număr impar de membri numiți 

din rândul angajaţilor proprii. 

(3) Această comisie se întrunește anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare 

unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se 

consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5 din Legea Arhivelor Naționale 

nr. 16/1996. 

(4) Procesul-verbal de selecționare, însoțit de inventarele documentelor propuse spre eliminare 

ca fiind lipsite de valoare, precum și de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se 

înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecționare, din cadrul direcțiilor județene ale 

Arhivelor Naționale. 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3deobv/legea-arhivelor-nationale-nr-16-1996?pid=10122649&d=2018-10-09#p-10122649
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SECŢIUNEA  a 15-a 

Comisia paritară 

Art. 130. — (1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare este 

prevăzut în Anexa nr. 3, din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 

(C.C.M.U.N.R.Î). Comisia paritară din unitate va fi compusă dintr-un număr egal de 

reprezentanţi ai conducerii şi ai sindicatului şi are următoarele atribuţii:  

a) analizează şi rezolvă problemele ce apar în aplicarea C.C.M.U.N.R.Î., la solicitarea uneia 

dintre părţi;  

b) adoptă hotărâri privind modul de aplicare a normelor şi metodologiilor legislaţiei specifice 

învăţământului, precum şi toate aspectele ce privesc reforma, organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ;  

c) comisia se va întruni lunar în şedinţe ordinare sau la cererea oricărei părţi, în termen de cel 

mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;  

d) comisia paritară funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin ¾ din totalul membrilor şi ia 

hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi;  

e) timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se recunoaşte ca timp de lucru efectiv 

prestat;  

f) comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa 

respectivă;  

g) hotărârea adoptată este obligatorie pentru părţile contractante;  

h) secretariatul comisiei va fi asigurat de  angajator care are în sarcină cheltuielile de birotică;  

i) procesele verbale şi hotărârile adoptate ale Comisiilor paritare vor fi puse la dispoziţia 

sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare.  

 

SECŢIUNEA  a 16-a 

Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice, care se 

vacantează pe parcursul anului şcolar şi a posturilor vacante sau temporar vacante 

pentru personalul contractual  
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Art. 131. — (1) La nivelul unităţii se va constitui, prin decizia directorului, comisia de 

organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante (personal didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic) în vederea selecţiei personalului, de câte ori va fi nevoie.  

(2) Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice are în 

componenţă: preşedinte,membri - cadre didactice, reprezentant al inspectoratului şcolar, secretar. 

(3) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 

pentru personalul contractual are în componenţă: preşedinte, doi membri, secretar. 

(4) Componenţa comisiei va fi stabilită prin decizie dată de directorul unităţii.  

(5)Atribuţiile comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, conform legislaţiei:  

a) organizarea concursului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

b) monitorizarea desfăşurării concursului şi a acurateţii cu care se aplică procedura elaborată în 

acest sens; 

c) elaborarea subiectelor şi a baremelor; 

d) evaluarea lucrărilor candidaţilor ; 

e) comunicarea rezultatelor;  

f) rezolvarea contestaţiilor;  

g) anunţarea rezultatelor finale. 

(6)Atribuţiile comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau 

temporar vacante pentru personalul contractual (personal didactic auxiliar şi nedidactic), 

conform legislaţiei:  

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor 

b) stabileşte tipul probelor de concurs:proba scrisă şi/sau practică şi interviu,după caz; 

c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 

d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 

e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi sau interviul 

f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 

g) semnează procesul verbal întocmit de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, 

precum şi raportul final al concursului. 
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TITLUL VI 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

CAPITOLUL I 

Administratorul financiar 

SECŢIUNEA 1 

Atribuţii şi responsabilităţi 

Art. 132. — (1) În Grădiniţa Specială fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 

întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective 

de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul 

intern sunt realizate de către administratorul financiar, post unic. 

(2)  Administratorul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ – ordonator 

terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiare a 

instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 133. — Administratorul financiar are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 
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k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

p) Coordoneaza primirea,verificarea si inaintarea centralizata a bilanturilor contabile si a 

celorlalte anexe la bilant de la unitatea şcolara pe care o coordoneaz,în conditiile şi termenele 

prevazute, la compartimentul contabilitate al ISJ si catre Consiliul Judetean; 

q) Angajează unitatea de învăţământ,alaturi de director, în orice acţiune patrimonială; 

r) Reprezinta unitatea,alături de directorul acesteia,în relatiile cu agentii economici,în cazul 

încheierii contractelor economice, în conformitate cu legislatia in vigoare; 

s) Coordoneaza si îndruma întreaga activitate financiar contabilă a unităţii; 

t) Întocmeste planurile de venituri si cheltuieli bugetare,extrabugetare la termenele si în 

conditiile stabilite de lege ; 

u) Efectueaza operatiunile contabile, atât sintetice, cât si analitice şi are în vedere ca evidenta să 

fie ţinuta la zi; 

v) Intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor 

de alcatuire si completare în vigoare; 

w) Întocmeşte corespondenta privind virarile, transferurile, deblocările de credite şi necesarul de 

credite suplimentare; 

x) Urmareşte incadrarea stricta in creditele aprobăte pe toate coordonatele clasificatiei bugetare; 

y) Intocmeste formele pentru efectuarea încasarilor si plătilor în numerar sau prin conturi 

bancare; 

z) Organizeaza inventarierea valorilor materiale si banesti,instruirea personalului in vederea 

efectuarii corecte a operatiunii de inventariere; 

aa) Verifica centralizatorul de inventariere, documentatia de transfer si casarea bunurilor; 
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bb) Verifică si regularizează diferentele de inventar si le inregistreaza in evidentele contabile; 

cc) Instruieste si controleaza periodic personalul care gestioneaza valorile materiale; 

dd) Constituie contracte de garantie pentru gestionari si urmareste modul de formare al 

garantiilor materiale; 

ee) Intocmeste si executa planurile de salarii in conformitate cu statul de functii al garantiilor 

materiale; 

ff)    Urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile 

personalului didactic si administrativ; 

gg)   Intocmeste darile de seama contabile si cele statistice,precum si contul de executie 

bugatara,lunara,trimestriala si anuala; 

hh)  Verifica statele de plata,indemnizatiile de concediu etc.; 

ii)   Verifica legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite de 

lege; 

jj)  Fundamenteaza necesarul de credite avand în vedere necesitatile din unitate; 

kk) Întocmeste notele contabile în baza actelor justificative pe surse de finanţare; 

ll) Înregistreaza notele contabile in fise sintatice si analitice; 

mm) Realizeaza balantele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local; 

nn) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ. 

oo) Respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor 

pp) Colaborează cu permanent cu toţi angajaţii instituţiei. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Management  financiar  

Art. 134. — (1) Întreaga activitate financiară a unităţii de învăţământ se organizează şi se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 135. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează 

programul anual 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. 136. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 

 

CAPITOLUL II 

Serviciul administrativ 

Secţiunea 1 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 137. — (1) În Grădiniţa Specială serviciul administrativ este coordonat de administratorul 

de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(2) Serviciul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 138. — Serviciul administrativ are următoarele atribuţii: 

a)  gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c)  întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d)realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul serviciului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare administratorului financiar; 

g) evidenţa consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului 

de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Art. 139.  (1) Atribuții şi sarcini,  administratorul de patrimoniu: 

a) Întocmeste planul de munca al sectorului(personalul didactic auxiliar si nedidactic), stabileşte 

sarcini concrete pentru fiecare angajat din subordine si urmareste rezolvarea lor; 

b) Rezolvă,cu aprobarea conducerii,toate problemele ce revin sectorului administrativ; 
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c) Coordoneaza,îndruma si controleaza modul in care angajatii din subordine isi indeplinesc 

sarcinile; 

d) Raspunde de buna planificare si intrebuintare a materialelor si instalatiilor pe care le are in 

subordine; 

e) Gestioneaza si raspunde de pastrarea si utilizarea judicioasă a bunurilor mobiliare(mijloacelor 

fixe) si de inventar ale gradinitei, pe care le repartizeaza pe subgestiuni si tine evidenta acestora; 

f) Organizeaza si exercita viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile 

legale; 

g) Administreaza localul gradinitei, asigura si dispune curatenia si se ocupa de buna intretinere si 

functionare a lui; 

h) Asigură paza si securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor 

asigurând aplicarea măsurilor de PSI şi răspunde de protecţia muncii; 

i) Raspunde de pregatirea la timp a gradinitei si a anexelor pentru începutul de an şcolar,din 

punct de vedere igienico – sanitar; 

j) Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparaţiile urgente ale clădirii si reparaţiile 

mobilierului sau instalaţiilor deteriorate; 

k) Predă cadrelor didactice inventarul cu bunurile existente în sala de grupa / cabinet, la fiecare 

început de an şcolar si le preia la sfarşitul anului şcolar, pe baza de procese verbale; 

l) Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite(propuneri de casare); 

m) Întocmeşte referate cu necesarul materialelor de curaţenie si dezinfecţie, lunar; 

n) Urmareste stocurile pentru diferite produse de curaţenie si întocmirea planului de 

aprovizionare: 

o) Identificarea celor mai avanjoşi furnizori; 

p) Achiziţionarea de produse necesare desfasuraţii activitatii; 

q) Identificarea noilor oportunitaţi de dezvoltare; 

r) Gestionarea si administrarea corespondenţei (primire, distribuire, îndosariere); 

s) Redactare documente, rapoarte, informări, comunicări ; 

t) Menţinerea relaţiilor cu clienţii, furnizorii şi partenerii instituţiei; 
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u) Asigura achizitionarea,pastrarea si utilizarea integrala a alimentelor pentru pregatirea la timp 

si în bune conditii a hranei,în conformitate cu meniul stabilit, verificand modul în care se 

serveşte masa; 

v) Participa la întocmirea meniului saptamanal; 

w) Înregistreaza zilnic alimentele pe listele de consum ţinând la zi evidenta intrărilor si ieşirilor 

de materiale si alimente; 

x) Verifica si asigura gestionarea bunurilor din dotarea bucatariei, spalatoriei, buna întretinere si 

functionare a instalatiilor şi aparatelor din dotarea acestora; 

y) Controleaza zilnic starea de igiena a bucatariei, a depozitelor, a sălilor de grupă si a 

sectoarelor în care personalul îşi desfaşoara activitatea; 

z) Verifica și asigura spălarea lenjeriei de pat, a prosoapelor pentru baie, conform normelor 

igienico – sanitare; 

aa) Preda pe baza de proces verbal la început de an scolar si preia la sfarşitul anului scolar toate 

bunurile din blocul alimentar; 

bb) Urmareşte executarea contractelor încheiate în beneficiul grădiniţei; 

cc) Reprezintă instituţia în probleme administrative şi gospodareşti în limitele stabilite de 

conducerea unităţii; 

dd) Face propuneri conducerii unităţii pentru luarea de masuri administrative asupra personalului 

din subordine.  

ee) Întocmirea programului anual al achizitiilor publice; 

ff)        Participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor la activitatea de verificare a a 

ofertelor si de stabilire a ofertelor castigatoare; 

gg) Întocmirea referatului pentu începerea demersurilor de achizitie publică; 

hh) Elaborarea notelor justificative în situatiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi 

aplicata este alta decat licitația deschisa sau licitatia restransă; 

ii) Întocmirea anunturilor sau invitatilor de participare pentru aplicarea procedurilor de achizitie 

publica; 

jj) Lansarea anunţurilor sau invitatilor de participare în SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ 

pentru mediu performant de desfășurare al Achizitiilor Publice); 
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kk) Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru desfasurarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achizitie publica; 

ll) Intocmirea notei justificative privind solicitarea indeplinirii cerintelor minime referitoare la 

situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorilor 

economici; 

mm) Întocmirea raportului de achizitie publica pentru procedurile de achizitie publica; 

nn) Întocmirea dosarului de achizitie publica pentru fiecare procedura de atribuire aplicata; 

oo) Preocuparea permanentă de pregatirea profesională, de studierea si însusirea tuturor actelor 

normative privitoare la activitatea serviciului; 

pp) Întocmirea contractelor de achizitie publica; 

qq) Îndeplinirea oricaror alte sarcini repartizate de conducere. 

rr) Respectă procedurile de la nivelul unităţii de învăţământ. 

ss) Respectă procedurile de selecţionare şi arhivare a documentelor 

tt) Colaborează cu permanent cu toţi angajaţii instituţiei. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Management administrativ 

Art. 140. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de 

învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 141. — (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de 

inventariere, numită prin decizia directorului. 

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

învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art. 142. —  Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de 

către consiliul de administraţie. 

Art. 143. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau 

administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de 

administraţie. 
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TITLUL VII 

Elevii 

     CAPITOLUL I 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 

SECŢIUNEA 1 

   Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi 

Art.  144. — Beneficiarii primari ai educaţiei sunt preşcolarii. 

Art. 145. — (1) Dobândirea calităţii de preşcolar se obţine prin înscrierea într-o unitate de 

învăţământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a 

prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a 

solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Art. 146. — (1) Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar se face conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(2) Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se 

păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar 

superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi 

preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători 

legali. 

Art. 147. — Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate 

prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi 

terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a societăţii civile. 

Art. 148. — (1) Prezenţa preșcolarilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, 

care consemnează fiecare absenţă. 

 (2) În cazul preșcolarilor părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta 

personal actele justificative pentru absenţele copilului său. 

(3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă 

eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară 
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în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a 

medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale preșcolarilor. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 149. —  Părinţii, respectiv tutorii sau susţinători legali au dreptul să opteze, conform legii, 

pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma copiii lor şi să aleagă parcursul şcolar 

corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor.  

Art. 150. — (1) Preşcolarii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în 

toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. 

(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la 

imagine al preşcolarilor. 

(3) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea preşcolarilor. 

(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare - cu excepţia modalităţilor prevăzute de 

reglementările în vigoare. 

Art. 151. — 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. 

Art. 152. — Preşcolarii  au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă. 

Art. 153. — (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia 

beneficiarilor primari, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora.  

(2) Preşcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecţie socială (hrană, îmbrăcăminte, 

încălţăminte, supraveghere şi odihnă etc.) pe durata parcurgerii programului educaţional în 

cadrul grădiniţei, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.  

(3) Preşcolarii pot fi cazaţi în internate şi pot mânca la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite 

prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective. 

Art. 154.— (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la 
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şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. 

 (2) Preşcolarii beneficiază de asistenţă medicală, psihologică, logopedică şi de kinetoterapie 

gratuită. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei, aprobate prin ordin comun al 

ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate 

a preşcolarilor. 

(4) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la 

concerte, la spectacole de teatru, de film şi la alte manifestări organizate de instituţiile publice. 

(5) Preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile 

de transport menţionate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic. 

(6) Preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 

de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de 

tipul şi gradul de deficienţă. 

(7) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor 

şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru 

copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau 

de masă. De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în 

alt judeţ decât cel de domiciliu, care pot primi şi cazare gratuită în internate . 

(8) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană(16,60 

lei/zi/copil) şi drepturi la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,rechizite,jucării, 

transport,materiale cultural – sportive (498 lei/an/copil pentru vârste între 3-7ani, respectiv 

611lei/an/copil pentru vârste între 7-11ani), precum şi găzduire grătuită în internatul săptămânal. 

Aceste sume sunt alocate prin bugetul instituţiei şi administrate conform legii. 

(9) Pentru beneficiarii primari ai educaţiei cu cerinţe educaţionale speciale, se poate organiza 

învăţământ la domiciliu. 

(10) Preşcolarii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare. 
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(11) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ, în cluburi, în palate 

ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi 

acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 

(12) Preșcolarii mai beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;dreptul de 

dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru 

elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

b) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un 

număr adecvat de preșcolari şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 

d) includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în grupe cu cerinţe educaţionale speciale, în 

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

e) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 

autorităţile competente; 

f) stimulente educaţionale, lunare, sub forma tichetelor sociale pentru copiii proveniţi din familii 

dezavantajate; stimulentul se acordă pe perioada participării copilului la activităţile organizate în 

unitatea de învăţîmânt,  perioada septembrie-iunie.(conform Legii nr. 248/2015,cu modificările şi 

competările ulterioare) 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 155. — (1)Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o 

ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 

(2)Beneficiarii primari ai educaţiei au obligaţia să poarte uniforma şcolară pentru preşcolari. 

(3)Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 
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vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte: 

a) prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

b) regulile de circulaţie; 

c) normele, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

d) normele de protecţie a mediului. 

SECŢIUNEA a 4-a 

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 156. — Preşcolarii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 

disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor sau în faţa consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 

pentru care preşcolarul este evidenţiat; 

d) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de 

agenţi economici sau de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

Art. 157. — La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin 

acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute. 

 

CAPITOLUL II 

Activitatea educativă extraşcolară 

Art. 158. — Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca 

mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a 

unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei 

şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 159. — Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie 

în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi 

sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, 

turistice, de divertisment. 
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Art. 160. — (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: 

culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 

antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

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

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preşcolari/elevi, de 

către educator/educatoare/institutor/profesor pentru învăţământul preşcolar cât şi la nivelul 

unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale 

asociaţiei părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune 

unitatea de învăţământ.  

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în 

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. 

(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ. 

Art. 161. — Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se 

centrează pe: 

a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; 

b) gradul de responsabilizare şi integrare socială; 

c) cultura organizaţională; 

d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Art. 162. — (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este 

realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 
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(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de 

administraţie. 

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

învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate. 

Art. 163. — Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ 

este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 

CAPITOLUL III 

Evaluarea preșcolarilor 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

Art. 164. — (1) Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află preșcolarul raportat la 

competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul orientarea şi optimizării învăţării. 

 (2) Evaluarea oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor 

individuale de învăţare. 

Art. 165. — (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului 

şcolar. 

(2) Evaluarea progresului se face continuu (formativ) prin evaluarea secvenţială de la fiecare 

activitate, precum şi prin evaluarea periodică, sumativă şi finală; 

(3) Evaluarea copiilor cu CES ţine cont de tipul de deficienţă a preşcolarului; 

Art. 166. — (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei . Acestea sunt: 

a) chestionări orale; 

c) activităţi practice; 

f) interviuri; 

g) portofolii; 

(2) Teste psihologice standardizate,scale / grile de observare etc. 

(3) Alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale /inspectoratele şcolare, elaborate în conformitate cu legislaţia 

naţională. 
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Art. 167. — La nivelul preşcolar rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri 

descriptive privind dezvoltarea copilului; 

Art. 168. — Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, 

tutorii sau susţinătorii legali. 

Art. 169. — (1)  La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au 

obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în fişele de evaluare ale preşcolarilor de către 

educatoare/prof. înv. preşcolar şi în rapoartele de evaluare ale profesorilor 

psihopedagogi/kinetoterapeut. 

Art. 170. — Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, 

documentele preșcolarului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CAPITOLUL IV 

Transferul copiilor  

Art. 171. — (1) Preșcolarii au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ la alta, de la o 

formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

(2) În învăţământul preşcolar elevii se pot transfera de la o grupă la alta, în aceeaşi unitate de 

învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari la 

grupă. 

Art. 172. — Transferul preșcolarilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii 

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

al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 173. — (1) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se 

pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul 

de masă şi invers. 

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau 

de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. 

Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul 
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Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali. 

TITLUL VIII 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 174. — Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 

forme fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

Art. 175. — (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o 

activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, 

prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la 

standardele asumate în funcţionarea acestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, 

prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

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

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

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 

învăţământ. 

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 

excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot 

desfăşura activităţile profesionale curente. 

 

CAPITOLUL II 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

Art. 176. — (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de 

învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 
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(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 177. — (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 

înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ 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. 178. — (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 

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 se bazează pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ. 

 

CAPITOLUL III 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

Art. 179. — (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a 

unităţilor de învăţământ, o 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, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale. 

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate 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 
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percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru 

această activitate. 

TITLUL IX 

Partenerii educaţionali 

CAPITOLUL I 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art. 180. — (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri 

educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate 

de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 

sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia 

familie — şcoală. 

Art. 181. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 

informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

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

numai referitor la situaţia propriului copil. 

Art. 182. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 

unităţii de învăţământ dacă: 

a) a fost solicitat / a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul 

unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea / profesorul pentru învăţământ special 

preşcolar/profesorul psihopedagog/kinetoterapeut; 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ 

Art. 183. — (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

(2)  Asociaţia părinţilor funcţionează în conformitate cu propriul statut. 
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Art. 184. — (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal 

al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul 

unităţii de învăţământ implicat, educatorul/educatoarea/ profesorul pentru învăţământul 

preşcolar. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la 

discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc 

la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa 

conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

Art. 185. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi 

exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională 

a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu 

specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. 

 

CAPITOLUL II 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art. 186. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia 

de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

  (2) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, 

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

vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă  pentru evitării degradării stării de 

sănătate a celorlalţi preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ. 

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe 

lună, să ia legătura cu educatoarea/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul 

psihopedagog / profesorul kinetoterapeut, pentru a cunoaşte evoluţia copilului,prin mijloacele 

stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată 

în caietul educatoarei şi în fişa de monitorizare a consilierilor individuale, a  educatoarei / 

profesorului pentru învăţământ preşcolar / profesorul psihopedagog/ kinetoterapeut  cu nume, 
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dată şi semnătură. 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului din învăţământul preşcolar are 

obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor 

educative să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să 

desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană. 

(5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de 

învăţământ se realizează cu microbuzul şcolar. 

Art. 187. (1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi  

referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al grădiniţei. 

(3) Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai copiilor. 

(4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 166 alin. (1),(3) atrage răspunderea persoanelor vinovate 

conform dreptului comun. 

CAPITOLUL III 

Adunarea generală a părinţilor 

Art. 188. — (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai copiilor de la grupă/grupe.  

(2) În Grădiniţa Specială, pănă la data de 15 octombrie se convoacă de către director, o dată pe 

an şcolar, adunarea generală a tuturor părinţilor din grădiniţă. Această adunare generală are 

rolul de informare,  prezentare a ofertei educaţionale, a realizărilor şi obiectivelor de viitor. 

(2) Adunarea generală a părinţilor de la fiecare grupă hotărăşte cu privire la activităţile de 

susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, privind 

activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a 

condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor de la fiecare grupă se discută problemele generale ale 

colectivului de preşcolari şi nu situaţia concretă a unui preşcolar. Situaţia unui preşcolar se 

discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al preşcolarului 

respectiv. 
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Art. 189. — Adunarea generală a părinţilor de la fiecare grupă 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 IV 

Comitetul de părinţi 

Art. 190 — (1) În unităţile de învăţământ, 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/profesorul pentru învăţământul preşcolar care 

prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 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 fiecăruia, pe care le 

comunică educatoarei/profesorului pentru învăţământul preşcolar. 

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali ai copiilor în adunarea generală a părinţilor la nivelul grădiniţei, în  asociaţia 

de părinţi, tutori sau susţinători legali, în consiliul profesoral, în consiliul grupei şi în relaţiile cu 

echipa managerială. 

Art. 191. — Consiliul de conducere al comitetului 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 /profesorul pentru învăţământ preşcolar/profesorul psihopedagog/ 

profesorul kinetoterapeut în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare; 

c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 
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programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din grupă şi din grădiniţă; 

d) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/ /profesorul pentru învăţământ 

preşcolar/profesorul psihopedagog / profesorul kinetoterapeut şi se implică activ în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a unităţii de învăţământ; 

e) sprijină unitatea de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământ preşcolar/ profesorul psihopedagog / profesorul kinetoterapeut în activitatea de 

consiliere şi de orientare şcolară; 

f) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul 

activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

g) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă 

acestea există. 

h) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

Art. 192. — Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de 

părinţi şi, prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, 

organisme şi organizaţii. 

Art. 193. — (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 unei grupe de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

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

copii/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

(3) Contribuţia nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, 

exercitarea de către copii a drepturilor prevăzute în prezentul regulament şi de prevederile legale 

în vigoare. 

(4) Contribuţia mai sus amintită se colectează şi se administrează numai de către Comitetul de 

părinţi, fără implicarea cadrelor didactice şi a directorului 

(5) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor sau a personalului din 

unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 
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CAPITOLUL V 

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

 

Art. 194. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al 

părinților. Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 

părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la 

persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu 

character logistic — voluntariat. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror 

atribuții se stabilesc imediatdupă desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori decâte ori este necesar. 

Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 

acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 

(5) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 

(6) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată 

ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

(7) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 

juridice. 

(8)  Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților. 

Art. 195. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face 

demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către grădiniţă, 

constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din 

țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
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a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; 

b) acordarea de premii elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație material 

precară; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă ; 

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, 

județean, regional și național. 

Art. 196.— Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii; 

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

rol educativ din comunitatea locală; 

c) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

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

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

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

f) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenței în mediul școlar; 

g) 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 

elevilor care au nevoie de ocrotire; 

h) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare şcolară sau de integrare 

socială a preşcolarilor; 

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 preşcolarilor; 
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l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în 

internate şi în cantine; 

Art. 197.— (1) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Asociaţia de părinţi “Împreună 

pentru copii”,constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile şi 

care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 

(2) Poate deveni membru al Asociatiei Părinţilor din Gradinița Specială Cluj-Napoca ,,Împreună 

Pentru Copii  orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se 

dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. 

(3) Asociaţia  va desfăşura activităţile stabilite prin statut, care se referă în esenţă la contribuții 

pentru buna desfăşurare  a actului educativ  şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea din 

Grădinita Specială Cluj-Napoca; la dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a 

grădiniței, la sprijinirea grădiniței în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire 

şi educare a preșcolarilor cu cerințe educative speciale, susţinerea materială a preșcolarilor cu 

probleme speciale, promovarea imaginii învațamântului preșcolar special şi a Grădiniței Speciale 

Cluj-Napoca, la creşterea calitatii actului instructiv-educativ si terapeutic . 

Art. 198.— Asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ 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)  desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului de 

educare a copiilor, a activităţilor de integrare socială a preșcolarilor cu cerinte speciale şi de 

pregătire a părinţilor pe probleme privind educarea copiilor; 

b) colaborarea cu grădinița în vederea asigurării unei baze materiale pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a educaţiei prescolarilor cu cerinte speciale;     

c)  promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natură culturală şi ajutorare materială şi 

umanitară; 

d) stabilirea de raporturi de asociere, afiliere sau alte asemenea raporturi cu instituţii sau 

organizaţii din ţară sau străinătate, care prin scopul, obiectul lor de activitate promovează 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea grădiniței; 

e) colectarea, recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor achiziţionate prin donaţii în natură sau 

bani din ţară şi străinătate, de la persoane fizice sau juridice; 
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f) realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate în condiţiile 

legii.; 

g)  susține unitatea de învatamant în activitatea de consiliere a părinților  și orientare școlară a 

preșcolarilor; 

h)  identifică surse de finanțare extrabugetară și propune Consiliului de administratie al unității, 

modul de folosire a acestora; 

i)  sustine unitatea de învatamant în organizarea și desfasurarea festivităților anuale; 

j)  sustine conducerea unitatii scolare în organizarea si în desfașurarea consultațiilor cu părinții, 

pe teme educaționale; 

k) conlucrează cu comisiile de ocrotirea minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizațiile nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea soluționării situației 

prescolarilor care au nevoie de ocrotire; 

l) implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii prescolarilor cu cerinte speciale ; 

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

materială precară; 

n) sprijinul gradinitei în orice alte activităţi, la solicitarea acesteia. 

o) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive; 

p) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

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

materială precară; 

r) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor, pe care îi reprezintă. 

 

CAPITOLUL VI 

Contractul educaţional 

Art. 199. — Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în 

momentul înscrierii preşcolarilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt 

înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. (Anexa 5) 
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Art. 200. — (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul 

unităţii de învăţământ. 

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

se ataşează contractului educaţional. 

Art. 201. — (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. 

(4) Comitetul de părinţi al grupei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care 

se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 

CAPITOLUL VII 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ si alţi 

parteneri educaţionali 

Art. 202. — (1) Grădiniţa Specială din Cluj-Napoca dezvoltă relații eficiente de parteneriat şi 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, instituţii de 

învăţământ special, cu grădiniţe şi şcoli de masă, cu instituţii medicale, instituţii de învăţământ 

superior, instituţii guvernamentale (biserica, poliţia, biblioteca, teatru de păpuşi etc.), cu ONG-

uri,fundaţii şi asociaţii naţionale şi internaţionale. 

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

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 

unitatea de învăţământ. 

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

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
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(4) 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/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art. 203. — Unitatea de învățământ realizează parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 

educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale 

sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

Art. 204. —  (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. 

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor. 

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, 

prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitatea de învăţământ poate încheia protocoale de parteneriat şi derula activităţi comune cu 

unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii 

copiilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ. 

 

TITLUL X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 205. — În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare. 

Art. 206. — (1)  În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este 

interzisă orice formă de discriminare a copiilor şi a personalului din unitate.     
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(2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al 

elevilor, cum ar fi, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă 

uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. 

Art. 207. — La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern 

se respectă şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

Art. 208.— (1) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul de 

Administraţie; 

Art. 209. —  Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic, precum şi pentru părinţi;  

Art. 210. —  Pentru un angajat care la data prelucrării Regulamentului privind drepturile şi 

obligaţiile personalului lipseşte, aducerea la cunoştinţă se va face în prima zi de la reluarea 

activităţii de către conducătorul locului de muncă; 

Art. 211. — Pentru noii angajaţi, prelucrarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile 

personalului se va face în prima zi de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, de către director. 

Art. 212. — Prelucrarea şi afişarea Regulamentului este obligatorie şi face parte din atribuțiile 

directorului; 

Art. 213.— Regulamentul se va face cunoscut tuturor angajaţilor si va fi semnat de întreg 

personalul unităţii;  

Art. 214. — Salariaţii trebuie să probeze însuşirea prevederilor prezentului regulament prin 

semnarea procesului-verbal întocmit cu ocazia instruirii. 

Art. 215. — La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul de 

organizare şi funcţionare  Nr. 1256 /27.09.2017.   

Art. 216. — Anexele  sunt  parte integrantă din prezentul regulament. 

        

 

   DIRECTOR, 
                                                           Prof. Naidin Ioana 
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Anexa 1 

                      Aprobat,  

Consiliul de Administrație 
 

ORARUL GRĂDINIȚEI SPECIALE                  
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                  Anexa 2                                    

                                                               Aprobat, 

                  Consiliul de Administrație 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

A. Informații despre copil:  

Numele și prenumele:____________________________________________________________ 
CNP: _________________________________________________________________________ 

Data / locul nașterii:_____________________________________________________________ 

Naționalitate:___________________________________________________________________ 

Etnie:_________________________________________________________________________ 

Limba maternă: ________________________________________________________________ 

Religie: _______________________________________________________________________ 

Domiciliul actual: _______________________________________________________________ 

Domiciliul din buletin: ___________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________________________ 

Persoane de contact în caz de urgențe altele decât părinții (tel. bunici, bonă, asistent, vecini) 

______________________________________________________________________________ 

Anul înscrierii în Grădinița Specială: ________________________________________________ 

Program:   Săptămânal (intern)             zi (extern) 

Nr./data certificat orientare școlară: ________________________Valabilitate _______________ 

Nr.certificat handicap: __________________________________ Valabilitate _______________ 

Grad de handicap:   grav:    accentuat:    mediu: 

Diagnostic neuropsihiatru:________________________________________________________ 

Alergii:_______________________________________________________________________ 

Denumirea instituțiilor frecventate anterior : 

 creșă __________________________________Perioada__________________________ 

 grădiniță /centru _________________________Perioada__________________________ 

Program/ terapie în alte instituții / la domiciliu:________________________________________ 

Jocuri și jucării preferate:_________________________________________________________ 

Activități preferate:______________________________________________________________ 

Particularități comportamentale :___________________________________________________ 

Alte informații relevante: _________________________________________________________ 

B. Date familiale:  

1. Date despre părinți / reprezentant legal: 
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Numele și prenumele Mama Tata Tutore legal 

Studii    

Locul de muncă    

Funcția/ocupația    

Telefon    

Adresă de e-mail    

2. Structura și componența familiei: 

a) Tipul familiei: 

 monoparentală: prin statut inițial           deces              divorț               separație  

 legal constituită  

b) Frați / surori: da         nu   

 Nume:__________________________________________________________________ 

 Vârstă: _________________________________________________________________ 

 Statut/ocupație: __________________________________________________________ 

3. Alte situații relevante pentru evoluția copilului: 

Părinți plecați în străinătate:   mama            tata            

Crescut de rude de gradul I, II: bunici            mătuși/unchi                  În protecție specială  

Alte situații: ___________________________________________________________________ 

C.  Obligații: 

 - Voi colabora pentru o bună evoluție a copilului cu personalul grădiniței; 

-  În situația în care nu voi putea fi contactată de urgență, autorizez personalul grădiniței să aplice 

măsurile de  securitate și sănătate în beneficiul copilului; 

- În situația în care îmi voi schimba datele personale (domiciliu, telefon, stare civilă) am 

obligația ca în termen de 30 de zile să anunț instituția și să aduc o copie cu documentele aferente;  

 

Am aflat de Grădinița Specială de la: 

         medicul de familie             medicul specialist             internet        rude/vecini   

         părinți care au/au avut  copiii înscriși în Grădinița Specială             alte surse: ___________ 

Sunt de acord și respect cele mai sus menționate: ______________________________________ 

Data completării cererii de înscriere: ________________________________________________ 

Semnătură părinte / tutore legal: ___________________________________________________ 
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  Anexa 3 

 

Aprobat, 

Consiliul de Administrație 

 

Fișă de observare și apreciere  

a activităților metodice 

 

 

I. DATE GENERALE: 

Data:_________________ 

Obiectivul (ele) asistenței: aprecierea calității prestației cadrelor didactice 

Cadrul didactic observat/grupa/cabinet:______________________________________________ 

Surse relevante de informare:______________________________________________________ 

II. ASPECTE DESPRINSE ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR: 

Disciplina (categoria de activitate) și tema:___________________________________________ 

 

1. Elaborarea și prezentarea de referate cu conținut de specialitate, didactic sau psihopedagogic 

 FB B S NS 

Titlul adecvat în corelație cu tema generală; 1 2 3 4 

Documentarea științifică și metodică; 1 2 3 4 

Argumentul alegerii temei; 1 2 3 4 

Există o structurare a conținutului, de la general la particular; 1 2 3 4 

Corelarea conținutului cu scopul/obiectivele stabilite; 1 2 3 4 

Se vehiculează informații utile, de specialitate; 1 2 3 4 

Se respectă regulile de prezentare în Power Point; abordarea 

creativă a conținutului în slide-uri; 

1 2 3 4 

 

2. Organizarea, structurarea logică și transpunerea psihopedagogică a conținutului: 

 FB B S NS 

Stabilirea scopului și a obiectivelor operaționale 1 2 3 4 

Corespondența conținutului activității cu obiectivele 

educaționale ținând seama de cerințele programei, de 

particularitățile de vârstă ale copiilor, etc. 

1 2 3 4 

Amenajarea mediului educațional în conformitate cu tipul de 

activitate desfășurat 

1 2 3 4 

Actualizarea cunoștințelor predate (includerea elementului 

noutății) 

1 2 3 4 

Esențializarea predării (cuprinderea și accentuarea în activitate 

a elementelor esențiale; evitarea balastului) 

1 2 3 4 

Asigurarea climatului educogen și afectiv motivațional; 

Captarea atențiie prin elemente ludice și motivante; trezește 

curiozitatea 

1 2 3 4 

Utilizează mijloacele de învățământ, material didactic, auxiliare 

didactice adecvate obiectivelor operaționale, particularităților 

1 2 3 4 
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de vârstă ale copiilor și conținuturilor planificate, confecționate 

și/sau achiziționate, accesibile, ușor de manipulat, estetice, cu 

rol formativ 

Îmbină forme de activitate variate, atractive și în concordanță 

cu nivelul de dezvoltare al copiilor, al grupei și al tipului de 

activitate, adecvarea metodelor la conținut, utilizarea metodelor 

activ-participative; 

1 2 3 4 

Adaptează limbajul la nivelul vârstei și a achizițiilor anterioare 

ale copiilor,; 

1 2 3 4 

Individualizarea activității cu copiii (cabinet) 

Munca diferențiată: diferențierea sarcinilor a materialului 

didactic, a fișelor de lucru, îndrumarea diferențiată (grupa) 

1 2 3 4 

Favorizarea reuțitei fiecărui copil prin sarcini adaptate 

posibilităților lor și activității la nivelul proximei dezvoltări: 

1 2 3 4 

Selectează cele mai adecvate metode de evaluare precum și 

situații de lucru adecvate în scopul comparării mesajului 

trasnmis cu cel receptat de copil (fișe de evaluare, materiale 

adaptate, evaluarea formativă) 

1 2 3 4 

Dozarea (raționalizarea) timpului în activitate - pe etape și în 

ansamblu 

1 2 3 4 

Interacționează cu fiecare copil din grupa/cabinet; 

Conduită empatică; promtul adecvat în rezolvarea sarcinilor în 

ritm propriu, claritatea formulărilor; 

1 2 3 4 

Comunică eficient (ton cald, prietenos, ritm/cadența prezentării 

ideilor, stil propriu, confort afectiv, securitate, siguranță, 

flexibilitate), răspunzând nevoilor diferite, respectă pauza 

didactică/tranziții; 

1 2 3 4 

Observa interacțiunile dintre copii și intervine eficient; sunt 

proiectate situații de învățare care facilitează interacțiunea copil 

- copil/grup; 

1 2 3 4 

Interacțiunea educatoare - educatoare (colegi, alți parteneri), 

reușita parteneriatului la grupă; 

1 2 3 4 

Aprecieri privind calitatea informațiilor teoretice și 

aplicabilitatea practică a materialului prezent; 

1 2 3 4 

 

Observaţii / recomandări colegiale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexa 4 
Aprobat CEAC și CA 

                  Fişă de interasistenţe/ observare a activităţii 
didactice/terapeutice 

                          

Data:_____________________Semestrul ___________________________________________________ 

Grupa/cabinetul:_______________________________________________________________________                                                   

Cadru didactic asistat/observat:___________________________________________________________ 

Cadru didactic observator:_______________________________________________________________ 

Obiectivul observării:  intersasistenţă în cadrul Comisiei metodice_____________________________ 

Disciplina :___________________________________________________________________________ 

Tema/subiectul activităţii:_______________________________________________________________ 

 
Nr. 

crt 

Indicatori Da Parțial Nu 

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea cadrului didactic;organizarea şi 

metodologia activităţii /lecţiei;   

Amenajarea mediului educaţional; organizarea    şi    

pregătirea      activităţii / lecţiei:  

• aşezarea mobilierului în mod adecvat,  

• poziţia cadrului didactic în raport cu copiii,  

• asigurarea materialelor şi a mijloacelor necesare 

pentru activitate/ lecţie; jocuri/jucării/centre de interes 

pregătite, aflate la îndemâna copilului , în câmpul 

vizual,  

• verificarea prezenţei copiilor; disciplină 

Captarea atenţiei prin elemente ludice şi motivante, 

trezeşte curiozitatea 

Realizarea    activităţii/lecţiei   pe    etape    (verigi, 

secvenţe); 

Folosirea    metodelor    şi   procedeelor    didactice:  

• adecvarea la obiective, conţinut la particularităţile de 

vârsta ale copiilor,  la nivelul grupei/clasei;  

• utilizarea metodelor activ-participative, 

• a împărțit sarcina de învățare în pași mici 

Îmbinarea activităţii frontale cu activitatea pe grupe şi     

individuală;  

Propune forme de activităţi variate,atractive şi în 

concordanţă cu nivelul de dezvoltare al copiilor, al grupei 

şi al tipului de activitate; 

Elemente de creativitate educațională, 

 

 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

________ 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

________ 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

________ 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

intuitivitate,accesibilitate;     

Realizarea diferenţierii sarcinilor (grupă) prin materiale / 

fişe de lucru sau îndrumare diferenţiată  şi  

individualizării terapiei (cabinet)     

Favorizarea reuşitei fiecărui copil prin sarcini adaptate 

posibilităţilor lor şi activităţi în zona proximei dezvoltări 

Adaptează limbajul la nivelul vârstei/particularități, 

claritate 

Managementul clasei; Relaţia profesor/educatoare - 

copil şi relaţia copil – copil; 

Caracterul relaţiei profesor/educatoare/ profesor – copil: 

• Interacţionează cu fiecare copil din grupă/cabinet;  

• manifestă o conduită empatică; se oferă promptul 

adecvat în rezolvarea sarcinilor, 

• se respectă ritmul propriu şi timpul de răspuns al 

copiilor; 

Ţinuta cadrului didactic în fata copiilor, decenţă în 

îmbrăcăminte; 

Comunică eficient (tonul cald, prietenos,ritmul/cadenţa 

prezentării ideilor, claritatea formulărilor,  gesturile, 

mimica) răspunzând nevoilor diferite; respectă pauza 

didactică, tranziţiile; 

Asigurarea  climatului educogen şi afectiv-motivaţional; 

confort afectiv, securitate , siguranţă , flexibilitate; 

Relaţia copil – copil; proiectează situaţii de învăţare care 

facilitează interacţiunea copil – copil; observă 

interacţiunile dintre copii şi intervine eficient; 

Realizarea obiectivelor operaţionale (evaluarea) 

Selectează cele mai adecvate metode de evaluare, precum 

şi situaţii de lucru, în scopul comparării mesajului 

transmis cu cel receptat de copil  (fişe de evaluare, 

materiale adaptate etc.)   

Realizarea evaluării formative; 

Oferirea de feedback, aprecieri, recompense 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

 

 

________ 

________ 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

________ 

 

 

 

________ 

________ 

Observaţii / recomandări colegiale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cadru didactic asistat/observat:____________________________Semnătura:_______________                   

Cadru didactic observator:________________________________Semnătura:_______________  
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                                                                                                                Anexa 5 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Grădiniţa Specială                                                                                                         Aprobat                                                                                

Aleea Borşa nr. 2; Cluj-Napoca                                                        Consiliul de administraţie                                                                                 
Tel:0264–565316; Fax: 026421140 

Nr. 1199 / 20.09.2018 

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCȘ nr. 5.079/2016,cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de Oganizare 

şi Funcţionare a Învățământului Special şi Special Integrat 5573 /2011   

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

I.Părţile semnatare: 

1. Grădiniţa Specială Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Borşa, nr.2, jud.Cluj, 

reprezentată prin director, doamna profesor Naidin Ioana,  

2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept familiile 

preşcolarilor  şi reprezentată prin 

doamna/domnul..........................................................................părinte/tutore/susţinător legal al 

preșcolarului,................................................................................................................................cu 

domiciliul în......................................................................................................................................, 

3.Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept preşcolari, 

reprezentat prin preșcolarul................................................................................................................ 

II. Scopul contractului: Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 

prin implicarea şi şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai 

educaţiei. 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în Regulamentulde organizare şi funcţionare a Grădiniței Speciale. 

IV. Părţile au următoarele obligaţii: 

1. Grădinița Specială se obligă: 

a) Să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) Să asigure  securitatea și siguranța copiilor pe perioada prezentei acestora  în incinta și spațiul 

grădiniței; 

c) Să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei 

în vigoare; 

d) Să asigure că toţi beneficiarii secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 
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e) Să coopereze  cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază grădiniţa şi de 

care depinde bunul mers al procesului de învățământ; 

f) 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 beneficiarului primar al educaţiei; 

g) Să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială privind educaţia 

beneficiarul primar al educației; 

h) Să informeze părintele cu privire la evoluția beneficiarului primar al educației; 

i) Să respecte condiţiile şi  exigenţele privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ; 

j) Să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea  beneficiarului primar al educației, 

viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

k) Să nu aplice  pedepse corporale, precum şi să nu  agreseze verbal sau fizic beneficiarii primari 

sau secundari ai educației; 

l) Să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu condiţioneze 

această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/cabinet de obţinerea oricărui tip de 

avantaje; 

m) Să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu 

pun în nici un moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor 

primari ai educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

 

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 

a) Să asigure frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi să ia măsuri 

pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) Să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în 

unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de 

învăţământ; 

c) Să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Învăţământ; 

d)  Să  nu agreseze fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ. 

e) Să însoțească beneficiarul primar al educației la grădiniță, să-l predea educatoarei sau 

infirmierei de la grupă; 

f) Să preia beneficiarul primar al educației de la grădiniţă la terminarea activităților educative sau 

să împuternicească o altă persoană, cu un document pe proprie răspundere, în cazul în care 

beneficiarul primar este preluat de alte persoane; 

g)  Să lase datele de contact valabile (adresa, nr. de telefon) pentru a putea fi contactaţi în caz de 

nevoie; 

h) În caz de îmbolnaviri acute, neaşteptate, dacă absentează mai mult de trei zile, beneficiarii 

primari ai educației vor intra în colectivitate cu aviz epidemiologic de la medicul de familie; 

 i) Să respecte programul zilnic al grădiniţei, de luni pînă vineri, ora de sosire: 6,00 – 8,00, ora de 

plecare:12.30-13,00,respectiv16.30 – 17,30; 

j) Să respecte regulile de funcţionare a grădiniţei (în sălile de grupă, grupurile sanitare şi sala de 

mese nu au voie să intre părinţii pentru a nu deranja activităţile şi din motive de igienă); 

k)  Să anunţe, să consulte grădiniţa în scopul retragerii şi transferului copilului din gradiniţă; 



131 

 

l) Să participe la activităţile solicitate de cadrele didactice (ședinte, consultații, lectorate, serbări, 

parteneriate etc.) 

m) Să ia legătura cu cadrele didactice ale beneficiarului primar al educației cel puţin o dată pe 

lună pentru a cunoaște evoluția beneficiarului primar al educației, prin mijloace stabilite de 

comun acord; 

n) Să susțină și alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ şi sunt aprobate 

prin hotărâre de Adunarea Generală a Părinţilor. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata  nivelului de învăţământ 

preșcolar. 

VI. Alte clauze: Copiii cu CES şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special beneficiază, în 

condiţiile legii(Legea ed. naț.nr.1/2011, H.G.nr. 904/2014) de asistență socială constând în: 

alocaţie de hrană (16,60lei/zi/copil) şi drepturi la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite, jucării, transport, materiale cultural-sportive(498 lei/an/copil pentru 

3-7 ani, 611 lei/an/copil pentru 7-11ani), precum și găzduire gratuită în internatul săptămânal. 

Aceste sume sunt alocate prin bugetul instituției și administrate conform legii. 

 

Încheiat azi, _______________________________, în două exemplare, în original, pentru 

fiecare parte. 

 

          

 GRĂDINIȚA SPECIALĂ CLUJ-NAPOCA                                 BENEFICIAR INDIRECT,                         

       Prof. Naidin Ioana                                                          ............................................... 

..........................................................................                                ............................................... 
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Baza legală: 

 

• Legea educaţiei naţionale, nr.1 / 2011, cu modificările şi completarile ulterioare;  

• Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079 / 2016; 

• OMEN nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079 / 2016; 

• Statutul Elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș.  nr. 4742/10.08.2016, 

• Regulamentul de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat, 

aprobat prin O.M.E.C.T.S.  nr. 5573 / 2011; 

• Hotărârea de guvern nr.1251 / 2005 privind unele măsuri de îmbunătățirea a activității 

de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de 

învățământ special și special integrat 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţamantului preşcolar, aprobat prin 

O.M. nr. 4464 /07.09.2000; 

• Metodologia  pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap , orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES, 

precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, aprobată 

prin Ordin nr. 1985/1305/5805/ 19. 12. 2016; 

• Metodologia – cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preunivesitar, aprobat prin O.M.E.N. nr.4619/22.09.2014; 

Ordinul nr. 3160/09.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru 

de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de învăţământ 

preunivesitar, aprobat prin O.M.E.N. nr.4619/22.09.2014; 

• Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

6143/01.11.2011, cu cu modificările şi completarile ulterioare; Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

4613/28.06.2012, Ordinul M.E.N. nr. 3597/18.06. 2014; 
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• Criteriile și metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale 

ale personalului contractual, aprobat prin OMECTS nr. 3860/10.03.2011; 

• Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 16.12. 2016 

• Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul 

secretarului general al guvernului nr. 600 / 07.05.2018; 

• Instrucţiunea nr. 1/16.05.2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar a standardului 9 – proceduri prevăzut în Codul controlului 

intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al 

guvernului nr. 600 / 07.05.2018; 

• O.M.E.C. nr. 3337 din 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar.  

• O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a 

programului național” Școala altfel”. 

• Codul Muncii nr.53/ 2003, cu modificările şi completarile ulterioare. 

• Ordinul nr.5298/1668/7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unitătile de învăţământ de 

stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin; Ordinul M.E.N. nr. 

3764/694/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Metodologia...; 

• Ordinul privind asistenţa de sănătate publică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 

nr.141 din 01. 03. 2000 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 385/17 august 

2000. 

• Legea nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Hotărârea de guvern nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006,cu modificările 

şi completările ulterioare (H.G. 955 /2010) 
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• Legea nr. 202/2002, republicată 2013 privind egalitatea de şanse şi de tratament între   

femei şi bărbaţi ; 

• O.U.G. nr. 96/2003, actualizată 2011, privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă; 

• Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996 (republicată 2014)  

• Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23. 05.1996; 

• Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului naţional de etică, aprobat prin 

OMECTS nr. 5550/2011; 

• Ordinul nr. 4831/04.10.2018 privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar. 

• Hotărârea de guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

• Ordin nr.4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice /catedrelor care se vacantează pe 

parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

• Hotărârea de guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului  – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familiile defavorizate,   cu modificările şi completarile ulterioare; 

• Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

• Legea nr. 190/2018, privind măsurile de aplicare a GDPR (Regulamentul general 

privind protecţia datelor UE 679/2016, actualizat 2018). 
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