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                                                                        Titlul I 

Dispozitii generale 

 

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 

Art.1 

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a GRADINITEI „ DUMBRAVA MINUNATĂ” , 

denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii  de 

învăţământ GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ” , numite în continuare GRADINITA 

„DUMBRAVA MINUNATĂ „ în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în această unitate . 

(2) GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ E”  este organizată  şi functionează în 

conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare şi ale regulamentului intern. 

Art.2 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare contine reglementări specifice unităţi de învăţământ, 

respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ, părinti, tutori sau 

sustinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi specifice pentru secţiile cu predare în 

limbile minoritătilor naţionale etc. 

(1)Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate 

supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părintilor/asociatiei părintilor, în consiliul 

şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

(2)Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, precum şi modificările 

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

  (3)După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se 

înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunostinta personalului unităţii de 

învăţământ, a părintilor , regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se 

afisează la avizier. Educatoarele/învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul 

preşcolar/primar/profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta  părintilor regulamentul de 

organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau sustinătorii legali 

îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informati referitor la prevederile regulamentului 

de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. 
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(4)Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

constituie abatere şi se sanctionează conform prevederilor legale. 

 (5)Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în 

termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau în momentul schimbării 

legislaţiei. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii 

de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către 

organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de 

avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament. 

Capitolul 2 

Principii de organizare si finalitătile învăţământului preuniversitar 

Art. 3 

(1)GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ”  este organizată şi functionează pe baza 

principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Art.4 

GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ”  este organizată şi functionează independent de 

orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzisă crearea şi funcţionarea 

oricăror formatiuni politice, organizarea si desfăsurarea activitătilor de natură politică si 

prozelitism religios, precum si orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală 

si convietuire socială, care pun în pericol sănătatea si integritatea fizică si psihică a beneficiarilor 

primari ai educaţiei si a personalului din unitate. 

Titlul II 

Organizarea unitătilor de învăţământ 

Capitolul.I 

Reteaua şcolară 

Art.5 

 GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ”  este autorizată si acreditată să functioneze în 

reteaua şcolară naţională dobandind  personalitate juridică în conformitate cu prevederile 

legislatiei în vigoare. 

Art. 6 

(1)GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ”  funcționează în regim de grădiniță cu program 

prelungit, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 47. 

(2)GRADINITA „DUMBRAVA MINUNATĂ”  înscrie copiii de vârstă preșcolară a căror 

părinți solicită cuprinderea în grădiniță. 

(3) Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal , şi se aprobă de către consiliul de administratie al unităţii , în limita planului 

de şcolarizare aprobat. 
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Capitolul 2 

Organizarea programului şcolar 

 

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

(2)Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăsurare a cursurilor, a vacantelor  se 

stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(3)În situatii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare 

(4)pot fi suspendate pe o perioadă determinată cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 7 

(1)În perioada vacanţelor şcolare grădinitele pot organiza, separat sau în colaborare, activităti 

educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de administratie, care aprobă si costurile de 

hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislatia în vigoare si contractele colective 

aplicabile pentru tot personalul unităţii. 

(2)În vederea participării la activităţile educative mentionate la alin. 1, părintii si unitatea de 

învăţământ încheie contractul educational prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

 

Capitolul 3 

Formatiunile de studiu 

ART. 8. 

(1) Învăţământul preşcolar, 3-6 ani, cuprinde: grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare. 

(2) Grupele se constituie în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor, limba de predare, opțiunile 

părinților și sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al unității . 

(3) Pentru activităţile din Curriculum la decizia unităţii de învăţămînt, se respectă legislaţia în 

vigoare.Se lucrează în echipă şi pe grupe. 

 (4) Parintii pot să sustina financiar, cu respectarea legislatiei in vigoare, procesul de invatamant . 

 

ART. 9. (1) Activitatea se desfǎşoarǎ în intervalul orar 6,00-18,30 dupa urmatorul program: 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE A PERSONALULUI 

PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE:  6,00 – 14,00 – tura de dimineață 

          10,30 – 18,30 – tura de după masă 

PERSONALUL DE LA BUCĂTĂRIE :    6,00 – 14,00                  

ADMINISTRATOR:                   7,00  – 15,00                

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR: 8,00 – 16,00 

ASISTENT MEDICAL:                7,00  – 15,00      
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PERSONALUL DIDACTIC:         7,30 – 12,30 – tura de dimineață                  

       12,30 – 17,30 – tura de după masă 

 

DIRECTOR:                                8,00 - 16  

 

 (2) Planificările se întocmesc de către fiecare educatoare cu respectarea metodologiilor şi 

programei şi se avizează de către director pana la 30 septeptembrie a anului in curs.. 

(3) Durata activităţilor comune se respectă în funcţie de nivelul grupei. Educatoarea pregăteşte şi 

coordonează întreaga activitate zilnică de la grupă.  

 (4)În cazul în care educatoarea desfăşoară extinderi sau opţionale se depune documentaţia, se 

avizează de către director, CA şi ISJ, fără a putea fi remunerata, intrand in norma didactica. 

  

Titlul III 

Managementul unitătilor de învăţământ 

 

Capitolul 1 

Dispozitii generale 

Art. 10 

(1)Managementul unitătilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate 

cu prevederile legale. 

(2)Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administratie,şi 

de director . 

(3)Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după 

caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizatiile sindicale, consiliul 

reprezentativ al părintilor/asociatia părintilor,  autoritătile administratiei publice locale. 

(4)Consultanţa si asistenta juridică pentru unitătile de învăţământ se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic. 

Capitolul 2 

Consiliul de administratie 

ART.11 

 (1) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere, iar în 

grădiniţă se compune din 7 membrii astfel: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanţi 

ai părinţilor, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al Consiliului local.Directorul este 

preşedintele CA. 

(2) Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a 2 treimi 

din membri. 
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(3) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 

 Aprobă tematica şi graficul şedinţelor 

 Aprobă ordinea de zi a şedinţelor 

 Stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraşie şi proceduri de lucru 

 Aprobă regulamentul intern şi regulamentul de funcţionare a unităţii de învatamant cu 

rspectarea prevederilor legale 

 Particularizeaza , la nivelul unitatii de învatamant, contractul educaţional tip, aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile 

reciproce ale unitatii de încvatamant şi ale părinţilor, în momentul înscrierii 

preşcolarilor/antepreşcolarilor 

 Adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Aprobă  comisia de elaborare a proiectului  de dezvoltare instituţională, precum şi 

comisiile de revizuire a cestuia, aproba proiectul de dezvolatrae institutionala cu toate 

modificarile ulterioare ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului 

 Valideaza raportul general privind starea si calitatea învatamantului din unitata de 

învatamant preuniversitar şi promoveaza masuri ameliorative  

 

 

 Pune în aplicare hotararile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administratie  

 Aprobă curriculum la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral. 

 Stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii. 

 Organizează concursuri de ocupare a funcţiilor de director şi de directori adjuncţi. 

 Aprobă planul de încadrare cu personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema 

de personal nedidactic. 

 Aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 

consiliului profesoral. 

 Sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform 

legii. 

 Aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor. 

 Aprobă orarul nităţii de învăţământ. 

 Avizeaza planurile de investitii 

 Aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii 

 Aproba, lunar decontarea navetei cadrelor didactice, în baza solicitarilor depuse de 

acestea 

 Desemneaza coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 Realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor în vigoare. 

 Aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, anexa la contractul individual 

de munca, si o revizuieşte, dupa caz 
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 Aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca al 

personalului din unitate 

 Aproba concediile salariatilor 

 Îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 

director. 

 Propune eliberarea din funcţie a directorului unitatii de învatamant cu votul a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administratie, sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul de 

2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectorului şcolar 

 Aproba în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învatamant 

 Aproba, în limitele bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională 

a angajatilor unitatii de învatamant 

 Administreaza baza materiala a unitatii de învaţamant 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii emise de MEN 

 (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 ( cele privind angajarea, motivarea, evaluarea, 

recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la 

nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul 

membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 

administraţie. Angajatorul este unitatea de învăţământ.) Hotărârile consiliului de administraţie 

care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor  

de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, 

aplicarea de sancţiuni şi alte asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de 

administraţie care se afla în conflict de interese nu participă la vot. 

(5) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţiide învăţământ se iau cu majoritatea  din 

totalul membrilor consiliului de administraţie. 

Capitolul 3 

Directorul 

Art. 12 

 (1)  Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ în conformitate cu 

atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, 

precum şi cu alte reglementări legale.  

 

(2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii: 

 Conduce şedinţele consiliului de administratie 

 Semneza hotararile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administratie 

 Întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administratie 
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 Desemneaza ca secretar al consiliului de administratie o persoana din randul personalului 

didactic din unitatea de învatamant care nu este membru în consiliul de administratir, cu 

acordul persoanei desemnate 

 Colaboreaza  cu secreatarul consiliului de administratie în privinta redactarii documentelor 

necesare desfasurarii sedintelor ( convocari, comunicari, hotarari ) 

 Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot şi are urmatoarele atributii: 

 Este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia. 

 Este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ. 

 Îşi asumă, alături de consiliul de administraţie răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce. 

 Propune, spre aprobare, consiliului de administraţie, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 Propune, spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară. 

 Răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea 

raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ. 

 Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţiei, conform legii. 

 Prezintă, anual, un raport asupra caliatăţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o 

conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a ISJ. 

 Coordonează colectarea şi transmite ISJ datele statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori privind educaţia. 

 Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, 

în limitele competenţelor prevăzute de lege.  

 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 colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a 

unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.  

 Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat 

al unităţii de învăţământ; el colaborează cu logopedul, profesorul psiholog, specialişti 

care desfăşăară conform metodologiei, opţionale în grădiniţă. 

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

extraşcolare, efectuate de către persoane din afără unităţii de învăţământ, se fac numai cu 

aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la 

această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de 

învăţământ. 

 Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot şi are urmatoarele atributii: 
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 Asigura convocarea în scris a membrilor şi observatorilor ( invitatilor) 

 Scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal, in care consemneza inclusiv punctele de vedere 

ale observatorilor şoi invitatiilor, în registrul unic de procese-verbale ale consiliului de 

administratie 

 Afişeaza hotararile adoptate de catre consiliul de administratie la sediul unitatii la loc 

vizibil 

 Transmite reprezentatilor organizatiilor sindicale copie dupa procesul-verbal, anexe ale 

acestuia, hotrari 

 Raspunde de arhivarea documentelor reazultate din activitatea consiliului de 

administratie 

 

(3) Documentele consiliului de administratie sunt: 

 Graficul şi ordinea de zi a şedintelor ordinare ale consiliului de administratie 

 Convocatoarele consiliului de administratie 

 Registrul de procese-verbale al consiliului de administratie 

 Dosarul care conţine anexele proceselor-verbale, rapoarte, programe, informari, liste, 

solicitari, sesizari etc 

 Registrul de evidenţa a hotararilor consiliului de administratie 

 Dosarul hotararilor adoătate, semnate de presedinte, înregistrate în registrul de evidenta 

al hotararilor consiliului de administratie. 

(4.) Hotararile consiliului de administratie se redacteaza de catre secretarul acestuia, pe baza 

procesului-verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, dupa caz , şi se semneza de catre 

presedinte 

 Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier şi pe pagina de web a 

unitatii de învatamant 

 Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau 

juridice implicate în mod direct sau indirect în activitatea unitatii de învatamant 

 Hotararile consiliului de administratie pot fi contestate la instanta de conticios 

administrativ, cu respecatrae procedurii prestabilite reglementate prin Legea 

contenciosului administrativ nr 554/2004 , cu modificarile şi completarile ulterioare. 

 

Titlul IV 

Personalul unitătilor de învăţământ 

Capitolul 1 

Dispozitii generale 

 

Art. 13 

(1)În DUMBRAVA MINUNATĂ personalul este format din personal didactic,  didactic auxiliar  
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si personal nedidactic. 

(2)Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din 

unitătile de învăţământ se face prin concurs/ examen, 

conform normelor specifice. 

(3)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic în unitătile de 

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 14 

(1)Competenţele, responsabilitătile, drepturile si obligatiile personalului din învăţământul sunt 

cele reglementate de legislatia în vigoare. 

(2)Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute 

pentru postul ocupat si să fie apt din punct de vedere medical. 

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

concordantă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentatie decentă si un 

comportament responsabil. 

(4)Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăsoare actiuni de natură să 

afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, privată si familială a acestuia. 

(5)Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum si să agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/sau colegii. 

(6)Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranta elevilor, în 

incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăsurării programului şcolar si a activitătilor 

extracurriculare/extraşcolare. 

(7)Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, institutiile 

publice de asistentă socială/educatională specializată, directia generală de asistentă socială si 

protectia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în 

legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică si psihică. 

ART.15 

(1)Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de  

functii si prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităti de învăţământ. 

(2)Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere si ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile si celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate 

sau alte structuri functionale prevăzute de legislatia în vigoare. 

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

consiliul de administratie si se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 16 

(1)Coordonarea activitătii structurilor unitătilor de învăţământ se realizează de către un 

coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de 

administratie, la propunerea directorului. 

(2)La nivelul structurilor arondate unitătilor de învăţământ cu personalitate juridică se pot 

constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare si funcţionare a 

unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul 

unitătilor de învăţământ cu personalitate juridică. 
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Capitolul 2 

Personalul didactic 

Art. 17  

Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare si de contractele 

colective de muncă aplicabile. 

 

Art. 18 

Pentru încadrarea si mentinerea într-o functie didactică de conducere, de predare sau într-o 

functie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, 

eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale si Ministerul 

Sănătătii. 

Art. 19 

(1)Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul 

national de experti în management educational, iar procedura si criteriile de selectie se stabilesc 

prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(2)Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităti de formare continuă, în condiţiile 

legii.  

Art. 20. Se interzice personalului didactic de predare să conditioneze actul didactic (de predare 

sau evaluare) sau calitatea prestatiei didactice la clasă de obtinerea oricărui tip de avantaje de  

lacopiii preşcolar sau reprezentantii legali ai  acestora. Astfel de practici, dovedite de organele 

abilitate, se sanctionează conform legii. 

Art.21 

 (1) Personalul didactic de predare are obligaţia proiectǎrii, planificǎrii, organizǎrii şi realizǎrii 

activitǎţilor cu elevii conform standardelor prevǎzute de Curriculum naţional. Documentele de 

planificare a activitǎţii vor fi prezentate spre vizare şefilor comisiilor metodice. Cadrele didactice 

debutante trebuie sǎ întocmeascǎ proiecte detaliate ale lecţiilor. 

(2) Cadrele didactice au obligaţia de a utiliza resursele materialele de care dispune grădiniţa în 

realizarea tuturor activitǎţilor cu preşcolarii.   

(3) Personalul didactic are obligaţia de a întocmi la termenele fixate situaţiile, rapoartele, 

analizele sau alte documente cerute de şeful comisiei metodice sau director.  

(4) Cadrele didactice au obligaţia completǎrii condicii de prezenţǎ corect şi la timp. 

(5) Prezentarea la grădiniţă a cadrelor didactice se va face conform programului în ture,  

    7,30 DIMINEAŢA ; 12,30 DUPĂ-MASA. 

( 6) Cadrele didactice raman la serviciu pana la plecarea ultimului copil  din gradinita. 

Art.22 

RESPONSABILITĂŢI ŞI SARCINI ALE EDUCATOAREI 

(1) Proiectarea eficientă a curriculum-ului. 
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 fundamentează proiectarea didactică pe achiziţiile 

anterioare de învăţare ale copilului 

 asigură caracterul aplicativ al proiectării curriculare  

 respectă reglementarile legale in vigoare privind 

conţinutul şi forma documentelor de proiectare 

 fundamenteaza proiectarea curriculara pe baza rezultatelor evaluărilor anterioare 

 adaptează proiectarea curriculara la particularităţile geografice, demografice, etnice, 

economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează grădiniţa 

 (2) Realizarea curriculum-ului 

 utilizează metodele active în activităţile de învăţare 

  îşi adaptează limbajul la nivelul vîrstei, a achiziţiilor anterioare a copiilor 

 utilizează auxiliare curriculare autorizate 

 utilizează experienţele individuale  

  furnizează feed-back, informează sistematic, atît copiii cât şi părinţii asupra                                                

progresului şcolar realizat 

  realizează, punctual, întocmai şi în timpul propus, activităţile planificate 

  respectă indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în vigoare 

 acordă respect egal tuturor copiilor 

(3)  Evaluarea rezultatelor învăţării 

 evaluează continuu şi înregistrează rezultatele obţinute 

 asigură transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare 

 înregistrează activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 comunică, sistematic, către copii şi părinţi rezultatetle evaluărilor 

 promovează autoevaluarea copiilor. 

(4)   Realizarea activităţilor extracurriculare 

 realizează  activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor 

curriculare 

 realizează  activităţi extracurriculare pe baza documentelor proiective ale grădiniţei 

 utilizează potenţialul local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi 

comunitare. 

(5)   Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 

 participă la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional si local 

 aplică în activitatea didactică rezultatele participării la activitatea metodică, ştiinţifică şi 

de dezvoltare profesională 

 participă la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi 

la nivelul localităţii 

 utilizează resursele informaţionale ale unităţii. 

(6)   Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii 

acesteia 

 realizează, integral şi la timp toate atribuţiile stabilite prin fişa postului şi prin anexele la 

fişa postului 
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 realizează comunicarea formală şi schimbul de date 

conform legislatiei şi procedurilor stabilite la nivelul 

gradinitei; completează toate documentele şcolare conform 

prevederilor legale în vigoare 

 realizează/participă la programe şi  activităţi de prevenire şi combatere a violenţei, de 

prevenire şi combatere a comportamentului nesanătos 

 respectă integral regulamentul intern şi procedurile stabilite la nivelul unităţii (inclusiv 

cele din domeniul calităţii) 

 realizează  şi participă la programe şi activităţi în spiritul integrarii şi solidarităţii 

europene 

 respectă sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în 

grădiniţă 

 promovează în comunitate activităţile grădiniţei şi oferta educaţională. 

 

Reguli specifice ale educatoarei 

- Intră  în sala de grupă la ora 7:30; 

- Însoţeşte şi supraveghează copiii la masă şi la baie 

- Ieşirea în curte se face în funcţie de condiţiile meteo, iar copiii sunt însoţiţi obligatoriu de 

educatoare şi îngrijitoare; 

- Zilnic efectuează trei ore de activitate metodică în unitate sau în afără unităţii; 

- Este obligată să asigure în permanenţă supravegherea copiilor pe tot parcursul programului de 

lucru; 

- Răspunde de  siguranta si securitatea copiilor in timpul petrecut de a acestia in gradinita si/sau 

inafara ei ( in timpul orelor de program) 

 

Capitolul 3 

Personalul nedidactic 

Art.23 

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

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

muncă aplicabile. 

(2)Organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de 

învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al unităţii de învăţământ 

aprobă comisiile de concurs si validează rezultatele concursului. 

(3)Angajarea personalului nedidactic în unitătile de învăţământ cu personalitate juridică se face 

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

individual de muncă. 

Art. 24 

(1)Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu. 

(2)Programul personalului nedidactic se stabileste de către administratorul de patrimoniu potrivit 
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nevoilor unităţii de învăţământ si se aprobă de către 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ. 

(3)Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de 

lucru ale personalului de îngrijire. în functie de nevoile 

unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

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

cele necesare unităţii de învăţământ. 

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

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

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

vederea asigurării securitătii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

Art.25 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI ALE ÎNGRIJITOAREI 

 Efectueaza curatenia zilnica a localului, saptamanal efectueaza curatenia generala(sali de 

clasa, holuri, dulapuri, cabinete, oficii, bai); 

 Asigura curatenia in curtea gradinitei; 

 Dezinfecteaza jucariile o data pe saptamana; 

 Intreţin si raspund de obiectele de inventar care le-au fost incredintate; 

 Servesc masa copiilor in conditii igienice; 

 Asigura alaturi de educatoare linistea si ordinea la masa; 

 Debaraseaza, spala si dezinfecteaza vesela; 

 Ajuta la imbracatul si dezbacatul copiilor; 

 Insotesc copiii la spalator, masa, in curte, plimbare, teatru de papusi, expozitii, 

concursuri, etc; 

 Supravegheaza copiii in timpul somnului cand educatoarele sunt ocupate cu pregatirea 

activitatilor de dupa-masa; 

 Raspund la solicitarile educatoarelor pentru curatarea suprafetelor de lucru si ustensilelor; 

 Schimbă lenjeria de pat la două săptamani si ori de cate ori este nevoie; 

 Intreţin toaletele si chiuvetele in perfecta stare de curatenie, facand dezinfectia zilnica; 

 Poartă, în permanenţă, echipament de protecţie – halat şi bonetă; 

 Personalul din schimbul II raspunde de inchiderea luminii, apei, gazului, diferitelor 

aparate, usilor si geamurilor, armarea sistemului antiefracţie; 

 Raspund de viaţa si securitatea copiilor; 

 Raspund de respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.; 

 Indeplinesc orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii; 

 Crează şi menţin un climat de muncă bazat pe respect reciproc, respectând disciplina 

muncii. 

a. Gestionează bunurile 

 Preia sub inventar de la administrator bunurile din sălile de grupe, holuri, spaţii sanitare şi 

răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale; 

 Preia materialele pentru curăţenie; 

 Răspunde de bunurile personale ale copiilor aflate în vestiare; 
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b.  Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului 

 Ştergerea prafului, aspirat, măturat, spălat; 

 Curăţarea covoarelor; 

 Spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, 

mozaicurilor; 

 Păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 

 Curăţarea sălilor de grupă – zilnic 

 Curăţarea sălilor de mese de câte ori este nevoie; 

 Schimbarea lenjeriei de pat o dată la 2 săptămâni sau de câte ori este nevoie; 

 Spălarea şi călcarea lenjeriei de pat; 

 Spălarea şi dezinfecţia jucăriilor; 

 Realizează şi menţin curăţenia în curtea grădiniţei şi pe trotuarele aferente incintei 

grădiniţei 

 Ingrijeste si curata curtea exterioara, spatiile verzi, florile si straturile de legume. 

 Execută alte lucrări specifice solicitate de directorul unităţii si/sau prevă lucrări de 

vopsire (când este nevoie) 

  c.  Sarcini specifice 

 Răspunde de viaţa şi siguranţa copiilor; 

 Însoţeşte copiii la baie, asistă şi ajută la spălarea pe mâini a acestora; 

 Ajuta copiii la folosirea obiectelor sanitare( lavoar, vas WC) si in cazuri extreme 

intervine pentru  igienizarea corporala a acestora 

 Însoţeşte copiii, împreună cu educatoarea, în plimbări, vizite, excursii; 

 Ajută educatoarele în activitate, atunci când e nevoie; 

 Ajută copiii la servirea  gustării; 

 Se prezintă la controlul sanitar periodic; 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

d. Conservă bunurile 

 Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele şi semnalizează 

defecţiunile constate administratorului sau muncitorilor de întreţinere; 

Art.26 

  ATRIBUŢII ŞI SARCINI ALE MUNCITORULUI DE ÎNTREŢINERE 

 Efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile clădirii; 

 Igienizează spaţiile de învăţământ, holurile, grupurile sanitare prin lucrări de zugrăvit şi 

vopsit şi eventual completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul; 

 Execută orice lucrări de reparaţie  când este cazul; 

 Execută lucrări în alte sectoare, în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de 

învăţământ; 

 Curăţă şi îngrijeşte curtea grădiniţei şi trotuarul aferent; 

 Verifică şi supraveghează instalaţia de încălzire; 
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 Verifică permanent toate instalaţiile din toate 

sectoarele şi remediază orice avarie sesizată; 

 Efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau reparaţii în 

funcţie de calificările pentru care este atestat:  

 Respectarea Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

 Crează şi menţine un climat de muncă bazat pe respect reciproc, respectând disciplina 

muncii. 

     Art.27 

 

ATRUIBUŢIILE ŞI SARCINILE ÎNGRIJITOAREI CARE LUCREAZĂ ÎN            

SPĂLĂTORIE 

 Spală şi calcă lenjeria; 

 Răspunde de curăţenia din spaţiile în care se spală, se uscă şi se calcă; 

 Respectă normele igienice privind circuitul rufelor în unitate; 

 Asigură halate curate pentru schimb ori de cate ori este nevoie; 

 Verifică gradul de uzură a lenjeriei şi o propune spre casare atunci când se impune; 

 Confectionează diferite obiecte de lenjerie; 

 Solicită detergent şi dezinfectant ori de câte ori este nevoie; 

 Răspunde de folosirea ratională şi păstrarea în bune condiţii a maşinilor de spălat si 

călcat; 

 Este obligată să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii in ceea ce priveste 

aparatura cu care lucrează; 

 Intreţine dulapurile de lenjerie în perfectă stare de curătenie ; 

 Răspunde de toate bunurile care se gasesc în spălătorie : maşini de spălat, fier de călcat, 

lenjerie, feţe de masa, pături... 

 Crează şi menţin un climat de muncă bazat pe respect reciproc, respectând disciplina 

muncii. 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

Art.28 

SARCINILE BUCATARESEI 

 Pregăteşte masa la timp şi în bune condiţii; 

 Participă la întocmirea meniului; 

 Serveşte mâncarea conform prezenţei, răspunde de raţiile alimentare; 

 Primeşte alimentele din magazie după ce a participat la cântărirea lor şi semnează lista de 

alimente zilnică; 

 Răspunde de cantitatea şi calitatea hranei copiilor potrivit raţiei alimentare stabilite ; 

 Răspunde de starea de curăţenie  a bucătăriei, veselei, şi a inventarului pe care îl are în 

primire; 
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 Răspunde de luarea probelor de alimente şi păstrarea 

lor (48 ore); 

 Participă şi răspunde de pregătirea conservelor pentru 

iarnă; 

 Îsi indeplineşte toate sarcinile primite conform Fişei postului; 

 Se prezintă la controlul medical periodic; 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor de igienă precum şi procedurilor de sănătate 

şi securitate a muncii, de PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul 

unităţii de învăţământ 

 Urmăreşte buna funcţionare  a instalatiilor de gaz, electicitate, şi sesizează prompt 

administratorul când apar defecţiuni; 

 Este obligată să poarte halat alb şi bonetă în perfectă stare de curăţenie; 

 În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să indeplinească şi alte sarcini 

repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii 

 Crează şi menţin un climat de muncă bazat pe respect reciproc, respectând disciplina 

muncii. 

Art.29 

 SARCINILE INGRIJITOAREI DE LA BUCATARIE 

 Participă la prepararea hranei prin pregătirea materiei prime brute; 

 Spală şi dezinfectează vesela din bucătărie; 

 Efectueaza curatenia in blocul alimentar si anexe; 

 Raspunde de pastrarea in bune conditii a veselei incredintate prin inventar de catre 

aministrator 

 Personalul de la bucatarie este obligat sa poarte, în permanenţă,  halat si bonetă, albe,  in 

perfecta stare de curatenie; 

 Ajuta la transportul alimentelor; 

 Răspunde solicitărilor conducerii unităţii ori de câte ori este nevoie. 

 Crează şi menţin un climat de muncă bazat pe respect reciproc, respectând disciplina 

muncii. 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

Art.30 

SARCINILE ASISTENTEI MEDICALE 

 Participă, alaturi de medicul gradinitei la examinarile copiilor in cadrul examinarilor 

medicale de bilant a starii de sanatate; 

 Efectueaza de doua ori pe an (la inceputul si sfarsitului anului şcolar) controlul periodic 

(somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) si interpretreaza 

datele de dezvoltare fizica a tuturor copiilor din gradinita, inscriindu-le in fisele medicale 

ale acestora; 

 Inregistreaza si supravegheaza copiii cu afectiuni cronice, pe care ii trimite la cabinetele 

de asistenta medicala ambulatorie de specialitate prin intermediul medicilor scolii sau de 
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familie, consemnand in fisele preşcolarilor rezultatele acestor 

examene, iar in registrul de evidenta speciala datele (re) 

controalelor medicale; 

 Urmareste ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea 

neuropsihomotorie si a limbajului preşcolarilor consemnanad in fisele medicale ale 

copiilor rezultatul aprecierii; 

 Intocmeste evidenta copiilor amanati medical de la inceperea şcolarizarii la varsta de 

sapte ani si urmareste dispensarizarea acestora; 

 Completeaza documentele medicale ale copiilor ce urmeaza sa fie inscrisi in clasa I; 

 Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva si activa  a copiilor si  

condiţiile in care se realizeaza acestea; 

 Indruma personalul educativ in aplicarea metodelor de calire(aer, apa, soare, miscare) a 

organismului copiilor; 

 Supravegheaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii 

acestora si la servirea mesei; 

 Consemneaza zilnic, in cadrul fiecarei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul 

blocului alimentar, constatarile pivind starea de igiena a acestuia,starea agregatelor 

frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala a 

personalului blocului alimentar, si starea de sanatate a acestuia, cu interdictia de a presta  

activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse 

cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunostinta conducerii gradinitei aceste 

constatari; 

 Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatea organoleptica a 

acestora, semnand foaia de alimente privind calitatea alimentelor. 

 Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la preşcolari; 

 Verifica la intrarea in colectivitate examenul faringian si coproparazitologic. 

 Efectueaza zilnic controlul medical( triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in 

colectivitate; 

 Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii; 

 Supravegheaza focarele de boli transmisibile, aplicand masurile antiepidemice fata de 

contacti si efectuand recoltari de probe biologice, dezinfectii, etc.. 

 Prezinta produsele biologice recoltate la laboratoarele de  bacteriologie si ridica 

buletinele de analiza in situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile in 

colectivitate. 

 Aplica in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii tratamentul profilactic al 

preşcolarilor sub supravegherea medicului colectivitatii. 

 Supravegheaza starea de sanatate si igiena individuala a copiilor, iar in caz de urgenta 

anunta, dupa caz , medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta sau/si familiile 

preşcolarilor. 

 Tine evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate 

are obligaţia sa le efectueze coform normelor Ministerului Sanatatii. 
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 Intocmeste zilnic evidenta copiilor absenti din motive 

medicale, pentru urmarirea acestora la revenirea in gradinita 

numai cu avizul epidemiologic favorabil, eliberat de medicul 

de familie pentru absente ce depasesc 3 zile. 

 Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinita(sali de grupa, bloc 

alimentar, dormitoare, spalatorie, calcatorie,grupuri sanitare, curte etc.), aducand operativ 

la conostinta conducerii unitatii deficientele constatate. 

 Executa activitati de statistica sanitara prin completarea SAN, calcularea indicilor de 

dezvoltare fizica. 

 Gestioneaza in condiţiile legii si pe baza normelor emise de Ministerul Sanatatii si 

Familiei instrumentarul, materialele sanitare si medicamententele din aparatul de urgenta 

si raspunde de utilizarea lor corecta. 

 Completeaza, sub supravegherea medicului colectivitatii,  condica de medicamente si de 

materiale sanitare de urgenta. 

 Elaboreaza, afiseaza si  monitorizeaza respectarea procedurile  stabilite . 

 Insoteste copiii din gradinita in cazul deplasarii acestora intr-o tabara de vacanta, in 

excursie pe toata durata acesteia. 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

Capitolul 4 

Evaluarea personalului din unitătile de învăţământ 

Art. 31 

(1)Evaluarea personalului didactic se face conform legislatiei în vigoare. 

(2)În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a 

resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 

Art. 32 

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârsitul anului calendaristic conform prevederilor 

legale si ale regulamentului intern, în baza fisei postului. 

Capitolul 5 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

Art. 33 

(1)Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Art. 34 

(1)Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin 1şi 2, în raport cu 

gravitatea abaterilor, sunt: 

 Observaţie scrisă 

 Avertisment 
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 Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este 

cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de 

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

 Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani a 

dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau 

pentru obţinerea gradelor didactice.  

(3) Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta 

unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii in care aceasta este detasata; 

(4) Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta 

unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o; 

(5) In comunicarea scrisa ce se face persoanei incadrate in munca, in legatura cu sanctiunea  

aplicata, se vor prevedea si calea de atac, termenul de introducere a plangerii (contestatiei) si 

organele competente sa solutioneze plangerea (contestatia).  
 

Titlul V 

Organisme functionale si responsabilităti ale cadrelor didactice 

 

Capitolul 1 

Organisme functionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Consiliul profesoral 

Art.35 

(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice din 

unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau 

ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din 

membrii personalului didactic. 

- Consiliul profesoral functioneaza conform prevederilor art.48-50 din Regulamentul de 

organizare si funcţionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 

-  Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, 

acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 

jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din 

membrii Consiliul de administraţie.  

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

treime din numărul membrilor săi.  

-  Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa 

nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  

 -  Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care 

are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului 

profesoral.  

-   La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 

situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii 

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

punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.  
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 -  Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale 

al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de 

învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se 

numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de 

învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.  

 -  Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 

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

solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează 

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.  

 (2) Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele: 

 Gestionează şi asigură calitatea actului didactic. 

 Stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia. 

 Validează fişele de autoevaluare a personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual. 

 Propune consiliului de adminstraţie măsuri de optimizare a procesului didactic. 

 Propune consiliului de administraţie curriculum-ul la decizia şcolii. 

 Propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de “profesorul anului” 

personalului cu rezultate deosebite la catedră. 

 Propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice 

cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale. 

 Propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională 

continuă a cadrelor didactice. 

 Alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie. 

 Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

 

Capitolul 2 

COMISIILE LA NIVELUL GRĂDINIŢEI 

Sectiunea 1 

 COMISIILE CU CARACTER PERMANENT 

  La nivelul grădiniţei se organizează comisiile cu caracter permanent, după cum urmează: 

Art.36. 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL 

ŞCOLAR  
La nivelul grădiniţei functionează Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul 

şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unitătile de 

învăţământ. 

(1)Componenta si atributiile Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar 

respectă reglementările naţionale în vigoare. 

(2)Componenta nominală a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar 

se stabileste prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea si 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 25 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

aprobarea ei în consiliul de administratie. 

(3)Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru 

prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar, 

elaborează si adoptă anual propriul Plan operational al 

unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violentei în mediul şcolar. 

(4)Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar este responsabilă de 

punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de actiune 

pentru cresterea gradului de sigurantă a preşcolarilor/elevilor si a personalului si prevenirea  

delincventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitătilor de învăţământ. în acest sens, 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul şcolar, are urmatoarele obligatii 

 a)de a colabora cu autoritătile administratiei publice locale, cu reprezentantii politiei si ai 

jandarmeriei pentru a creste siguranta în unitatea de învăţământ; 

b)să elaboreaze rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ 

respectivă; 

c)propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de 

risc si a situatiei specifice, care să aibă drept consecintă cresterea gradului de sigurantă a 

preşcolarilor/elevilor si a personalului din unitate si prevenirea delincventei juvenile în incinta si 

în zonele adiacente unităţii de învăţământ. 

ART 37  

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINARII ŞI 

PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII 

 

(1)La nivelul unitătilor de învăţământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza 

hotărârii consiliului de administratie, Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminării si 

promovarea interculturalitătii. 

(2)Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor scolii 

incluzive. Scoala incluzivă este o scoală prietenoasă si democratică, care valorifică diversitatea 

culturală, o scoală în care toti copiii sunt respectati si integrati fără discriminare si excludere 

generate de originea etnică, nationalitate, deficiente fizice sau mentale, origine culturală sau 

socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infectia HIV, apartenenta la 

o categorie dezavantajată sau orice criteriu sanctionat de legislatia pentru prevenirea si 

combaterea discriminării din România. Prevenirea si eliminarea fenomenului de segregare 

şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o conditie imperativă pentru 

implementarea principiilor scolii incluzive. 

(3)La nivelul unitătilor de învăţământ preşcolar, primar si secundar inferior, Comisia este 

formată din 3 membri : două cadre didactice si un reprezentant al părintilor, tutorilor sau 

sustinătorilor legali. La nivelul învăţământului secundar superior si tertiar nonuniversitar 

comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părintilor, tutorilor 

sau sustinătorilor legali si un reprezentant al elevilor. La sedintele de lucru ale comisiei sunt 

invitati să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanti ai 

organizatiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului. 

(4)Principalele responsabilităti ale Comisiei pentru prevenirea si combaterea discriminării si 
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promovarea interculturalitătii sunt următoarele: 

a) elaborarea unui plan de actiune pentru prevenirea si 

combaterea discriminării si promovarea interculturalitătii, în 

scopul asigurării respectării principiilor scolii incluzive, în 

unitatea de învăţământ; 

b) colaborarea cu părintii, tutorii sau sustinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, 

Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului, Consiliul National pentru  

Combaterea Discriminării, organizatii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului si alti 

factori interesati în scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovării 

interculturalitătii; 

c) propunerea unor actiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să 

contribuie la cunoasterea si valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitătii; 

d) elaborarea si implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, 

si procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate si să presupună atât 

sanctiuni, cât si o abordare constructivă; 

e) identificarea si analiza cazurilor de discriminare si înaintarea de propuneri de solutionare a 

acestora, consiliului de administratie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului 

profesoral, după caz; 

f) prevenirea si medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor scolii incluzive; 

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

monitorizarea si evaluarea actiunilor întreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminării si 

promovarea interculturalitătii; 

h) elaborarea si monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

i) elaborarea, anual, a unui raport care să contină referiri la actiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării si la rezultatele obtinute în rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, după caz, 

segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul 

anual de analiză a activitătii desfăsurate de unitatea de învăţământ; 

 

Art. 38   

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN  

(1)La nivelul unitătilor de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 

Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului 

controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitătile 

publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările si 

completările ulterioare. 

(2)Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind această 

comisie se stabilesc, în functie de complexitatea si de volumul activitătilor din fiecare unitate de 

învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneste trimestrial sau ori de câte ori 

este nevoie. 

Comisia de control managerial intern are următoarele atributii: 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 27 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

a) asigură coordonarea deciziilor si actiunilor 

compartimentelor structurale ale entitătii publice; 

b) organizează, când necesitătile o impun, structuri 

specializate care să sprijine managementul în activitatea de 

coordonare; 

c) coordonează si influentează decisiv rezultatele interactiunii dintre salariati în cadrul 

raporturilor profesionale; 

d) constientizează salariatii asupra consecintelor deciziilor si ale actiunilor lor asupra întregii 

entităti publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul 

compartimentelor cât si între structurile unităti de învăţământ. 

Art.39 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITAŢII 

 (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se constituie, prin decizie a directorului, în 

urmǎtoarea componenţǎ: 

a) 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, care nu au funcţii de conducere, aleşi prin vot 

secret; 

b) reprezentantul sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

c) un cadru didactic reprezentant al minorităţilor 

d) reprezentantul  părinţilor; 

e) reprezentantul  Consiliului local; 

f) reprezentantul primarului; 

(2) Conducerea operativǎ a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitǎţii este realizatǎ de 

director. 

(3) Competenţele cadrelor didactice pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii: 

 a) Profesionale:  

  -bine pregătit profesional; 

  -cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate; 

 b) Intelectuale: 

  -adept al principiilor calităţii şi al muncii de calitate; 

  -deschis schimbărilor, flexibil şi receptiv la nou; 

 c) Organizaţionale: 

  -bun organizator; 

  -preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 

 d) Morale: 

  -fire neconflictuală; 

  -ţinută morală impecabilă; 

  -comunicativ şi empatic  

(4) Procedura de selecţie a reprezentanţilor cadrelor didactice din Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii este următoarea:  

 a) apelul către cadrele didactice; 

  b) afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească; 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 28 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

 c) depunerea de cereri ale cadrelor didactice; 

 d) prezentarea candidaţilor în Consiliul profesoral; 

 e) alegerea prin vot secret a reprezentanţilor. 

(5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are 

următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi  

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin 

afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 

 (6) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitǎţii elaboreazǎ propria strategie şi propriul 

regulament de funcţionare pe care îl supune aprobǎrii Consiliului profesoral. 

(7) Evaluarea calitǎţii educaţiei constǎ în examinarea multicriterialǎ a mǎsurii în care şcoala şi 

programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţǎ. 

(8) Asigurarea calitǎţii educaţiei este centratǎ pe rezultatele învǎţǎrii exprimate în termeni de 

cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea unui nivel de învǎţǎmânt 

sau program de studii.  

 (9)Documentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitǎţii se pǎstreazǎ la direcţiune. 

Art. 40 

COMISIA PENTRU CURRICULUM ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

(1) La nivelul grădiniţei se constituie Consiliul pentru curriculum şi oferta grădiniţei,  format 

din director, care este preşedintele acestui consiliu, coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative, consilierul psihopedagogic şi responsabilul  comisiei metodice. 

      (2)Consiliul pentru curriculum are urmǎtoarele atribuţii: 

a) efectueazǎ diagnoza privind nevoile locale de instrucţie şi educaţie în vederea elaborǎrii 

ofertei şcolii; 

b) elaboreazǎ proiectul curricular şi oferta grădiniţei în funcţie de diagnozǎ şi le propune spre 

aprobare consiliului profesoral; 

c) promoveazǎ oferta grădiniţei în rândul factorilor interesaţi:  pǎrinţi, în şcoli şi în comunitatea 

localǎ; 

d) centralizeazǎ opţiunile părinţilor privind opţionalele,  

e) asigurǎ coerenţa între curriculumul naţional şi cel la decizia şcolii; 

f) asigură avizarea opţionalelor de către ISJ în termenele comunicate; 

(3)  Dosarul Consiliului pentru curriculum şi oferta grădiniţei se pǎstreazǎ la direcţiune şi 

conţine: chestionare sau alte documente de sondare a nevoilor de opţionale,  Oferta curricularǎ 

aprobatǎ de Consiliul profesoral şi avizatǎ de inspectoratul şcolar, fişele opţionalelor propuse  şi  

procesele verbale ale şedinţelor consiliului. 

Art. 41 
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 COMISIA METODICĂ  
(1)  La nivelul grădiniţei se constituie comisia metodică şi 

este formată din toate cadrele didactice de la nivelul unităţii. 

(2)  Responsabilul comisiei metodice este numit, prin 

decizie, de către directorul unităţii la începututl fiecărui an şcolar. 

(3)    Atribuţiile Comisiei metodice          

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia 

acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia 

şcolii; 

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

d) elaborează instrumentele de evaluare ; 

e) analizează periodic performanţele preşcolarilorr, cel puţin la începutul şi sfârşitul fiecǎrui 

semestru prin aplicarea unor teste scrise şi interpretarea lor; 

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează 

evaluarea preşcolarilor; 

g) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 

h) responsabilul comisie metodice stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei; 

i) responsabilul comisie metodice evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei şi 

propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport 

bine documentat; 

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) responsabilul comisie sau un membru desemnat de acesta, efectuează  asistenţe la lecţiile 

personalului didactic de predare, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite 

în unitatea de învăţământ, cel puţin o asistenţǎ pe semestru la fiecare cadru didactic, 

împreună cu directorul unităţii, iar fişa de asistenţǎ se pǎstreazǎ în mapa comisiei; 

l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;     

m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

n) intocmeste raportul de evaluare semestrial si anual pe care il preda pana la o data stabilita 

coordonatorului Comisiei de evaluare si asigurarea calitatii. 

(4) Mapa comisiei metodice va conţine: componenţa comisiei, atribuţiile membrilor comisiei, 

planul managerial al comisiei metodice, calendarul activităţilor comisiei, raportul de activitate 

din anul anterior, modele de fişe de evaluare, planuri cu măsuri remediale, proiecte tematice 

model, planuri de activităţi integrate, materiale teoretice aferente tematicii abordate în cadrul 

comisiei, fişe de interasistenţe, filmulete, poze etc. 

(5)  Întâlnirile comisiei metodice se organizează lunar, după o tematică aprobată de directorul 

unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii  comisiei consideră că este 

necesar. La fiecare şedinţǎ se va încheia un proces verbal, care se pǎstreazǎ în mapa comisiei. 

(6) Mapa comisiei metodice este administratǎ de responsabilul comisiei şi se pǎstreazǎ la 
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direcţiune. 

Art.42 

 

 

COMISIA TEHNICǍ DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR, DE 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI  SITUAŢII DE URGENŢĂ 

(1) La nivelul grădiniţei se constituie comisia pentru gestionarea Situaţiilor de Urgenţă , 

Prevenire şi Stingere a Incendiilor, pentru Securitaste şi Sanatate în Muncă . 

(2) Responsabilul comisiei este numit, prin decizie, de către directorul unităţii, la începutul 

fiecărui an şcolar. 

(3) Mapa comisiei va conţine: componenţa comisiei, atribuţiile membrilor comisiei, planul 

managerial al comisiei, documentele de specialitate conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 43 

 COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR, COMPETIŢIILOR SPORTIVE, 

ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI A FESTIVITĂŢILOR. 

(1)  La nivelul unităţii se va constitui comisia de organizare a concursurilor, competiţiilor 

sportive, activităţilor extracurriculare şi a festivităţilor. 

(2)Responsabilul comisiei este numit, prin decizie, de către directorul unităţii, la începutul 

fiecărui an şcolar. 

(3)  Atribuţiile comisiei: 

a) Informarea colectivului referitor la acţiunile din această categorie 

b) Centralizarea activitatilor propuse de grupe. 

c) Organizarea activităţilor la nivelul unităţii 

d) Monitorizarea modului de desfăşurare al activităţilor 

e) Centralizarea rezultatelor 

f) Diseminarea rezultatelor 

g) Intocmirea raportului semestrial si final. 

Sectiunea 2 

                                         

 COMISIILE CU CARACTER TEMPORAR 

  La nivelul grădiniţei se organizează comisiile cu caracter temporar, după cum urmează: 

Art.44 

COMISIA DE CONCURS PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFǍŞURAREA 

CONCURSULUI DE OCUPARE A UNUI POST VACANT 

(1) La nivelul unităţii se va constitui comisia de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului de ocupare a posturilor vacante, în vederea selecţiei personalului, de cate ori 

va fi nevoie. 

(2) Componenţa comisiei va fi stabilită prin decizie dată de directorul unităţii. 

      (3)   Atribuţiile comisiei: 

a) Elaborarea subiectelor 

b) Organizarea concursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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c) Monitorizarea desfăşurării concursurilor şi a acurateţii cu 

care se aplică procedura elaborată în acest sens 

 

 

d) Evaluarea lucrărilor candidaţilor 

e) Comunicarea rezultatelor 

f) Rezolvarea contestaţiilor 

g) Anunţarea rezultatelor finale. 

Art. 45 

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALǍ A PATRIMONIULUI 

(1) La nivelul unităţii se va constitui comisia de inventariere anuală a patrimoniului 

(2) Componenţa comisiei va fi stabilită prin decizie dată de directorul unităţii. 

      (3)  Atribuţiile comisiei: 

a) Realizarea inventarierii obiectelor din patrimoniu 

b) Stabilirea corelaţiei între situaţia scriptică şi cea faptică 

c) Realizarea propunerilor în vederea casării obiectelor de inventar care nu mai corespund 

din punct de vedere tehnic, sunt deteriorate. 

d) Realizarea proceselor verbale în care se consemnează situaţia de fapt a patrimoniului, al 

încheierea acţiunii de inventariere. 

Art.46 

COMISIA DE CERCETARE A FAPTELOR CE POT CONSTITUI ABATERI 

DISCIPLINARE SǍVÂRŞITE DE ANAGAJAŢII UNITǍŢII.  

(1) La nivelul unităţii se va constitui comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri 

disciplinare sǎvârşite de anagajaţii unitǎţii, dacă vor exista situaţii care să reclame acest 

lucru, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2) Comisiei de cercetare disciplinară va fi stabilită de către consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ prin decizie dată de directorul unităţii. 

(3) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie, pentru cadrele didactice, din 3-5 

membri, dintre care 1 reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată 

în discuţie sau care este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel 

puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. 

(4) Pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisia va fi 

formată din 3-5 membri, dintre care 1 reprezentant al salariaţilor iar ceilalţi au funcţia 

didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un 

inspector din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

       (5). Atribuţiile comisiei: 

a)În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, 

împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice 

alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea părerii acestuia sunt obligatorii. 

Refuzul consemnării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală 

a unităţii de învăţământ preuniversitar. Persoanei nevinovate i se comunică în scris 

inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.  

     b)Persoanele sancţionate, încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în   
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   termen de 15 zile de la data comunicării, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe 

    lângă inspectoratul şcolar. 

 

 

Art.47 

  (1) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar propunerea de 

sancţionare se face de către director, sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor 

consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în 

aplicare şi comunicate, prin decizia directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. 

(2) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de 

sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, şi 

se comunică prin decizia inspectorului şcolar general. 

(3)  Sancţiunea se stabileşte pe baza raportului comisiei de cercetare de autoritatea care a anumit 

această comisie şi se comunică, celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul 

unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general, sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului. 

Art. 48   

(1) Răspunderea patrimonială a personalului unităţii se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. 

(2) Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor 

se fac de către conducerea unităţii, în afără cazurilor când, prin lege se dispune altfel. 

Art. 49  

  Dosarele comisiilor cu caracter temporar vor conţine documente privind componenţa comisiei, 

atribuţiile membrilor, evidenţa acţiunilor şi rezultatele, diverse procese verbale şi rapoarte, alte 

documente specifice conform normativelor. Documentele acestor comisii se predau la secretariat 

spre arhivare. 

(1) celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de 

ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se contestă prin proces verbal şi nu se 

împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să –şi cunoască toate 

actele cercetării şi să depună probe în apărare. 

(2) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la 

data luarii la cunoştinţă a faptei. 

Capitolul 3 

Tipul si continutul documentelor manageriale 

Art. 50 

Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ conducerea acesteia elaborează 

documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente manageriale de evidentă. 
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Art. 51 

(1)Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele semestriale asupra activitătii desfăsurate; 

b) raportul anual asupra activitătii desfăsurate; 

c) rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

d) raportul de evaluare internă a calitătii 

 

(2)Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora si alte documente de diagnoză, dedicate unor 

domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea institutională si la atingerea 

obiectivelor educaţionale. 

Art. 52 

 Raportul semestrial/anual asupra activitătii desfăsurate se întocmeste de către echipa 

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

Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administratie, cât si 

consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al 

doilea/anului şcolar următor. 

Art. 53 

Raportul semestrial/anual asupra activitătii desfăsurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unităţii 

de învăţământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă 

de mediatizare - tipărire, afisare etc. - devenind astfel document public. 

Art. 54 

Raportul de evaluare internă a calitătii se întocmeste de către comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitătii si este prezentat spre validare atât consiliului de administratie, cât si 

consiliului profesoral. 

Art. 55 

(1)Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza documentelor de 

diagnoză ale perioadei anterioare. 

(2)Documentele de prognoză sunt: 

a) planul de dezvoltare institutională; 

b) programul managerial (pe an şcolar); 

c) planul operational al unităţii de învăţământ (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(3)Directorul poate elabora si alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii de 

învăţământ. 

Art. 56 

(1)Planul de dezvoltare institutională constituie documentul de prognoză pe termen lung al 

unitătilor din învăţământul preşcolar si se elaborează de către o echipă coordonată de către 

director, pentru o perioadă de 5 ani, tinând cont de indicatori nationali si europeni. Acesta 

contine: 

a) prezentarea unităţii de învăţământ: istoric si starea actuală a resurselor umane, materiale, 

relatia cu comunitatea locală si schema organizatorică; 

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

extern (de tip PEST); 
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c) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unităţii 

de învăţământ; 

d) planul de dezvoltare, care contine planificarea tuturor 

activitătilor unităţii de învăţământ, fiind structurat astfel: 

functia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilităti, 

indicatori de performantă si evaluarea anuală; 

e) planul operational al etapei curente. 

 

(2)Planul de dezvoltare institutională se avizează de către consiliul profesoral si se aprobă de 

consiliul de administratie. 

(3)Planul de actiune al scolii este parte a planului de dezvoltare institutională al unităţii de 

învăţământ profesional si tehnic, care corelează oferta în educatie si formare profesională cu 

nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de actiune. 

(4)Planul de actiune al scolii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 

National de Dezvoltare a învăţământului Profesional si Tehnic. 

Art. 57 

(1)Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu si se elaborează 

de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2)Programul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si 

inspectoratului şcolar la contextul unităţii de învăţământ, precum si a obiectivelor strategice ale 

planul de dezvoltare institutională la perioada anului şcolar respectiv. 

(3)Programul managerial se avizează de către consiliul de administratie si se prezintă consiliului 

profesoral. 

Planul operational constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an şcolar si contine operationalizarea obiectivelor programului 

managerial si ale planului de îmbunătătire a calitătii educaţiei corespunzător etapei. 

Art. 58 

(1)Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru elaborarea 

si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 

activităti. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde 

obiectivele, actiunile, responsabilitătile, termenele, precum si alte componente ale măsurilor 

respective. 

(2)Activitatea de control intern este organizată si functionează în cadrul comisiei de control 

managerial intern, subordonată directorului unităţii de învăţământ. 

Art.59 

Documentele manageriale de evidentă sunt: 

a) statul de functii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ 

c) schemele orare ale unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare aprobat; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare si 

control/programe operative săptămânale; 

f) dosarul privind siguranta în muncă; 
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g) dosarul privind protectia civilă; 

programele de cooperare si parteneriat locale, naţionale si 

internaţionale 
 

Titlul VI 

Structura, organizarea si responsabilitătile personalului didactic auxiliar si nedidactic 

 

Capitolul 1 

Compartimentul secretariat 

 

Art.60 

(1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Secretariatul funcţionează pentru copii, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru 

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

(3) Secretarul completează documentele şcolare şi le arhivează. 

(4) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite 

prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării. 

Art.61 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI  

 Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic 

 Operează imediat şi cu exactitate, în programele de salarizare şi în REVISAL , toate 

modificările privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile, premiile şi celelalte date 

prevăzute în normativele de completare ale acestor documente, pe baza criteriilor emise 

de directorul unităţii 

 Întocmeşte documente de personal pentru angajaţii unităţii. Răspunde de exactitatea 

datelor înscrise 

 Întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerul de resort 

 Completează situaţiile statistice 

 Actualizează permanent registru de încriere al copiilor 

 Completează fişele de încadrare anuale ale unităţii 

 Păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate 

sau necompletate.  

 Se ocupă de organizarea arhivei şcolare în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară 

 Redacteaza cu maxima responsabilitate constinciozitate si raspunde de toate 

actele/documentele legale emise. 

 Întocmeşte şi trimite în termene stabilite, situaţiile statistice şcolare 

 Întocmeşte statele de plată conform grilei de salarizare 

 Întocmeşte statele pentru concedii medicale, prenatal… 

 Întocmeste dosarele de pensionare de toate tipurile 

 Întocmeste statele de funcţii 

 Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă 
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 Redactează corespondenţa grădiniţei 

 Utilizează produsele software din dotarea unităţii, întocmeşte diferite situaţii necesrare 

procesului instructive-educativ şi activităţilor de secretariat 

 Se preocupă permanent de perfecţionarea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale în 

vederea aplicării corecte şi complete a  legislatiei si a reformei învăţământului. 

 Elaboreaza proceduri  specifice compartimentului . 

 Preda in  termen la datele convenite cu contabilul prognoza de salarii. 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de Sănătate şi Securitate a 

muncii, de PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

 

Capitolul 2 

Compartimentul financiar 

 

ADMINISTRATORUL FINANCIAR (CONTABILUL) 

ART.62 

(1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ este subordonat directorului, asigură şi 

răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de  învăţământ, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau 

stipulate expres în acte normative. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI   

 coordonează primirea, verificarea şi înaintarea centralizată a bilanţurilor contabile şi a 

celorlalte anexe la bilant de la unitatile şcolare pe care le coordoneaza inclusiv a 

situatiilor financiare pentru propria unitate in condiţiile si termenele prevazute, la 

compartimentul contabilitate al I.S.J. Cluj;  

 dispune intocmirea si ulterior verificarea si prezentarea centralizata la I.S.J. Cluj a 

diverselor situatii solicitate de compartimentele functionale din cadrul I.S.J. Cluj  

 angajeaza unitatea şcolara, alaturi e director, in orice actiune patrimoniala;  

 reprezinta unitatea, alaturi de directorul acestuia, in relatiile cu agentii economici, in 

cazul incheierii contractelor economice in conformiate cu legislatia in vigoare;  

 organizeaza si exercita viza de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile 

legale;  

 intocmeste planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in 

condiţiile stabilite de lege;  
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 intocmeste corespondenta privind virarile , 

transferurile, deblocarile de credite si necesarul de credite 

suplimentare;  

 urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe 

toate coordonatele clasificatiei bugetare; 

 coordoneaza si indruma intreaga activitate financiar contabila a unitatii;  

 efectueaza operatunile contabile, atat sintetice, cat si analitic, si are in vedere ca evidenta 

sa fie tinuta la zi;  

 intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si 

regulilor de alcatuire si completare in vigoare;  

 intocmeste formele pentru efectuarea incasarilor si platilor in numerar sau prin conturi 

bancare;  

 coordoneaza si verifica activitatea desfasurata la casieria unitatii;  

 organizeaza inventarierea valorilor materiale si banesti, instruirea personalului in vederea 

efectuarii corecte a operatiunii de inventariere;  

 verifica centralizatorul de inventariere, documentatia de transfer si casarea bunurilor;  

 verifica si regularizeaza diferentele de inventar si le inregistreaza in evidentele contabile;  

 instruieste si controleaza periodic personalul care gestioneaza valorile materiale;  

 constituie contracte de garantie pentru gestionari si urmareste modul de formare al 

garantiilor materiale;  

 intocmeste si executa planurile de salarii in conformitate cu statul de functii al unitatii;  

 urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile 

personalului didactic , didactic -auxiliar – administrativ;  

 intocmeste darile de seama contabile si cele statistice, precum si contul de executie 

bugetara, lunar, trimestrial si anual;  

 verifica statele de plata, indemnizatiile de concediu;  

 verifica legalitatea trecerii pe cheltuieli  a unor sume , in limitele de competenta stabilite 

de lege; 

 fundamenteaza necesarul de credite avand in vedere necesitatile din unitate;  

 urmareste modul de aprovizionare si distribuire a materialelor in unitate;  

 intocmeste referat si il supune aprobarii privind componenta comisiilor de receptie atat 

pentru bunuri intrate in unitate cat si pentru materiale;  

 intocmeste notele contabile in baza actelor justificative pe surse de finantare;  

 inregistreaza notele contabile in fise sintetice si analitice;  

 realizeaza balantele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii si 

sponsorizari si le inainteaza la I.S.J. Cluj şi Primăria Cluj-Napoca;  

 creeaza baza de date in calculator privind patrimoniul unitatii atat pe coduri conform 

Legii nr. 15/1994, cat si pe locuri de folosinta (cabinete, );  

 intocmeste, lunar, balante de verificare pe solduri si , pe surse de finantare;  

 intocmeste balanta analitica trimestriala pentru obiecte de inventar, anual pentru mijloace 

fixe si lunar pentru materiale etc.;  

 intocmeste, pentru  gestionar, fisa cu garantiile materiale, si lunar, intocmeste balanta 

analitica cu soldurile acestora;  



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 38 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

 

 

 intocmeste fise pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix;  

 inregistreaza, lunar, consumurile de materiale in baza bonurilor de consum;  

 claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fise , 

balante de verificare;  

 indeplineste orice sarcina cu caracter contabil financiar data de directorul unitatii sau 

stipulate, expres, in acte normative;  

 indeplineste orice sarcină de serviciu cu caracter contabil financiar solicitată de directorul 

unităţii sau stipulată, expres, în acte normative. si alte sarcini de serviciu. 

Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de 

PSI şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţă  

Capitolul 3 

Compartimentul administrativ 

ADMINISTRATORUL FINANCIAR DE PATRIMONIU 

Art63 

 (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de 

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

personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (îngrijitoare, muncitor de întreţinere ). 

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al 

acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de 

învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(4) Programul personalului de îngrijire şi înterţinere se stabileşte de către administrator, potrivit 

nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de 

nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. 

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare 

unităţii de învăţământ. 

(7) Administratorul asigură funcţionarea sistemului de pază şi supraveghere electronică şi 

utilizează aceste sisteme. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

 Organizeaza , controleaza  si evalueaza munca personalului nedidactic 

 Ia masuri pentru mentinerea si intreţinerea localului; 

 Urmareste si  monitorizeaza respectarea procedurile  stabilite. 
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 Asigura achizitionarea, pastrarea si utilizarea 

integrala a alimentelor pentru pregatirea la timp si in bune 

conditii a hranei in conformitate cu meniul stabilit, verificand 

modul in care se serveste masa; 

 Participa la intocmirea meniului; 

 Controleaza zilnic starea de igiena a bucatariei, a depozitelor, a salilor de grupa si a 

sectoarelor pe care personalul isi desfasoara activitatea; 

 Inregistreaza zilnic alimentele pe listele de consum tinand la zi evidenta intrarilor si 

iesirilor de materiale si alimente. Prezinta zilnic pana la ora 10,00 lista de alimente 

directorului pentru a fi semnata; 

 Incaseaza de la parinti alocatia pentru hrana conform legislatiei in vigoare, intocmeste 

centralizatoarele la sfarsit de luna; 

 Urmareste executarea contractelor incheiate in beneficiul gradinitei; 

 Raspunde de repararea la timp a cladirii si de inventarul din dotare; 

 Raspunde de protectia muncii; 

 Asigura aplicarea masurilor privind P.S.I. 

 Reprezinta institutia in probleme administrative si gospodaresti in limitele stabilite de 

conducerea unitatii; 

 Raspunde de pastrarea si utilizarea judicioasa a mijloacelor fixe si a obiectelor de 

inventar; 

 Repartizeaza inventarul gradinitei pe baza de subinventar  semnat de catre utilizatori, il 

monitorizeaza si reactualizeaza permanent. 

 Preia inventarul de la utilizatori in momentul miscarii de personal intern sau extern. 

 Administratorul este subordonat metodologic directorului gradinitei, raspunzand alaturi 

de acesta material si penal pentru pagubele provocate prin neindeplinirea sarcinilor de 

serviciu, iar administrativ contabilului gradinitei; 

 Pentru luarea de masuri administrative asupra personalului nedidactic face propuneri 

conducerii unitatii. 

 Respectă Regulamentului intern, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

 

Titlul VII 

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 

 

Capitolul 1 

Dobândirea si exercitarea calitătii de beneficiar primar al educaţiei 

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt antepreşcolarii, 

preşcolarii si elevii. 

Art. 64 

(1)Dobândirea calitătii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de 

învăţământ. 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 40 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

 

 

 

 

(2)Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului 

Regulament si a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea  

(3)părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali. Înscrierea în unitătile de educatie antepreşcolară si 

în învăţământul preşcolar se face conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 65 

(1)Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

(2)Evaluarea dezvoltării psihosomatice a preşcolarilor şi a elevilor, , se efectuează sub 

coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională. 

Art. 66 

Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul 

anului şcolar la acelasi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel 

calitatea de elev. 

Capitolul 2 

Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei 

Sectiunea 1 

Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 67 

(1)Orice cetătean român sau cetătean din tările Uniunii Europene, din statele apartinând Spatiului 

Economic European si din Confederatia Elvetiană se poate înscrie si poate frecventa, în 

condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile minoritătilor 

naţionale sau în limbi de circulatie internaţională, indiferent de limba sa maternă si de limba în 

care a studiat anterior. 

(2)De aceleasi drepturi beneficiază si persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 

protectie în România, respectiv minorii străini si minorii apatrizi, a căror sedere pe teritoriul 

României este oficial recunoscută, conform legii. 

Art. 68 

Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul si forma de 

învăţământ pe care le vor urma si să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii 

si competentelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită, de 

către părinti, respectiv părinti, tutori sau sustinători legali. 

Art. 69 

(1)Antepreşcolarii, preşcolarii si elevii se bucură de toate drepturile constitutionale, precum si de 

egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. 

(2)Conducerea si personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la 

imagine al antepreşcolarilor, preşcolarilor si a elevilor. 

(3)Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 
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personalitatea antepreşcolarilor, preşcolarilor si a elevilor. 

(4)Conducerea si personalul din unitatea de învăţământ nu 

pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai 

educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părti ale 

unor lucrări scrise ale acestora - cu exceptia modalitătilor prevăzute de reglementările în 

vigoare. 

Art. 70 

(1)Antepreşcolarii, preşcolarii si elevii au dreptul să beneficieze de o educatie de calitate, prin 

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

şcolare si prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în 

vederea formării si dezvoltării competentelor cheie si a atingerii obiectivelor educaţionale 

stabilite. 

(2)Părintii, tutorii sau sustinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultati si să-si exprime 

optiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii aflate în oferta educatională a 

unităţii de învăţământ, în concordantă cu nevoile si interesele de învătare ale elevilor, cu 

specificul scolii si cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. 

Art. 71 

(1)Antepreşcolarii, preşcolarii si elevii au dreptul la o evaluare obiectivă si corectă. 

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenta elevului si a părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 

Art. 72 

(1)Conducerile unitătilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispozitia beneficiarilor 

primari, bazele materiale si sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2)Antepreşcolarii si preşcolarii pot beneficia de unele măsuri de protectie socială (hrană, 

supraveghere si odihnă) pe durata parcurgerii programului educational în cadrul unităţii de 

învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislatia în vigoare. 

(3)Elevii pot fi cazati în internate si pot mânca la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin 

regulamentele de organizare si funcţionare ale unitătilor respective. 

Art. 73 

(1)Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare gratuită.  

(2)Beneficiarii primari  pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale 

unitătilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii. 

Art. 74 

Unitătile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: 

consilierea si informarea elevilor de către cadrele didactice, consilierea psihologică si socială 

prin personal de specialitate. 

Art. 75 

(1)Statul sustine antepreşcolarii, preşcolarii si elevii cu probleme si nevoi sociale, precum si pe 

aceia cu cerinte educaţionale speciale. 

Art. 76 

(1)Antepreşcolarii, preşcolarii si elevii din unitătile de învăţământ de stat si particulare 

autorizate/ acreditate si confesionale beneficiază de asistentă medicală, psihologică si 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 42 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice si 

logopedice şcolare, ori în unităti medicale de stat. 

(2)La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale 

si ministrului sănătătii, se realizează examinarea stării de sănătate a  

(3)antepreşcolarilor, preşcolarilor si elevilor. 

Art. 77 

Elevii/copiii din învăţământul preuniversitar de stat, particular si confesional autorizat/acreditat 

au dreptul să fie evidentiati si să primească premii si recompense, pentru rezultate deosebite 

obtinute la activităţile şcolare si extraşcolare, precum si pentru o atitudine civică exemplară. 

Art. 78 

Conform legislatiei în vigoare, beneficiarii primari ai educaţiei care apartin minoritătilor 

naţionale studiază si se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile si formele de 

învăţământ preuniversitar. 

Art. 79 

(1)Copiii/tinerii cu cerinte educaţionale speciale, integrati în învăţământul de masă, au aceleasi 

drepturi ca si ceilalti elevi. 

(2)Copiii/tinerii cu cerinte educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinte educaţionale, stabilite 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, au dreptul să fie şcolarizati în unităti de învăţământ 

de masă, special si special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferentiat, în functie 

de tipul si gradul de deficientă. 

(3)Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinte educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, apartenentă la 

o categorie defavorizată), se sanctionează conform prevederilor legale. 

 

Art. 80 

(1)Antepreşcolarii, preşcolarii si elevii au dreptul să participe la activităti extraşcolare. 

(2)Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unitătilor de învăţământ, în cluburi, în palate 

ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice si de agrement sau în alte unităti 

acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 

Sectiunea 2 

Obligatiile beneficiarilor primari ai educaţiei /si a reprezentantilor legali ai acestora 

Art. 81 

(1)Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular si confesional 

autorizat/acreditat cu frecventă au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a dobândi competenţele si de a-si însusi cunostintele prevăzute de 

programele şcolare. 

 

Art. 82 

(1)Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat si o ţinută decentă, 

atât în unitatea de învăţământ, cât si în afără ei. 

(2)Beneficiarii primari ai educaţiei, în functie de nivelul de întelegere si de particularitătile de 



 

                   

 

  

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Page 43 

 

 

REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

vârstă si individuale ale acestora, vor fi stimulati să cunoască 

si încurajati să respecte: 

a) prezentul Regulament si Regulamentul de organizare 

si funcţionare al unităţii de învăţământ; 

b) regulile de circulatie; 

c) normele de securitate si a sănătătii în muncă, de prevenire si de stingere a incendiilor; 

d) normele de protectie civilă; 

e) normele de protectie a mediului. 

Art. 83 

Este interzis parintilor /reprezentantilor preşcolarilor din sistemul de învăţământ preuniversitar: 

a) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice si mijloace 

de învăţământ, carţi de la biblioteca scolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spatii de 

învăţământ etc.); 

b) să aducă si să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin continutul lor, atentează 

la independenta, suveranitatea si integritatea naţională a tării, care cultivă violenta si 

intoleranta; 

c) să organizeze si să participe la actiuni de protest, care afectează desfăsurarea activitătii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 

d) să blocheze căile de acces în spatiile de învăţământ; 

e) să detină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ si în afără 

acestuia, droguri, substante etnobotanice, băuturi alcoolice, tigări si să participe la jocuri de 

noroc; 

f) să introducă si/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 

de alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si 

sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică si psihică a beneficiarilor directi ai educaţiei si a personalului unităţii de 

învăţământ; 

g) să posede si/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

 

h) să înregistreze activitatea didactică; prin exceptie de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

i) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 

j) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si 

provocatoare; 

k) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fată de colegi si fată 

de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

l) să provoace, să instige si să participe la acte de violenţă în unitate si în afără ei; 

 

Sectiunea 3 

Recompense si sanctiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 
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Art. 84 

Elevii/copiii  care obtin rezultate remarcabile în activitatea şcolară si extraşcolară si se disting 

prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidentiere în fata colegilor clasei; 

b) evidentiere, de către director, în fata colegilor de scoală sau în fata consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părintilor, în care se mentionează faptele deosebite 

pentru care elevul este evidentiat; 

d) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de 

agenti economici sau de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

 

Art. 85 

(1)La sfârsitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiati prin acordarea de 

diplome pentru activitatea desfăsurată si/sau rezultatele obtinute. 

(2)Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea educatoarei sau a 

directorului scolii. 

(3)Pot fi acordate premii si pentru alte situatii prevăzute de Regulamentul de organizare si 

funcţionare al unităţii de învăţământ. 

Capitolul 3 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

Sectiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învătării. Încheierea situatiei şcolare 

Art. 86 

Evaluarea are drept scop orientarea si optimizarea învătării. 

Art. 87 

(1)Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(2)În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competente, oferă feed-

back real elevilor si stă la baza planurilor individuale de învătare. 

Art. 88 

(1)Evaluarea rezultatelor la învătătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

(2) Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor 

dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. în aceste perioade se urmăreste: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învătare; 

b) fixarea si sistematizarea cunostintelor; 

c) stimularea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învătare sau cu alte 

dificultăti în dobândirea cunostintelor, deprinderilor si în formarea si dezvoltarea atitudinilor; 
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d) stimularea pregătirii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor capabili de performantă înaltă. 

Art. 89 

Testele de evaluare, se elaborează pe baza cerintelor didactico-metodologice stabilite de 

programele şcolare, parte a Curriculumului national. 

 

Art. 90 

(1)Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

- aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar si 

clasa pregătitoare, 

(2)Rezultatele evaluării la nivelurile antepreşcolar si preşcolar,  sunt trecute în caietul de 

observatii si/sau în caietul educatoarei  

Art.91 

(1)Pentru nivelurile antepreşcolar si preşcolar, rezultatele evaluării se comunică si se discută cu 

părintii, tutorii sau sustinătorii legali. 

 

Capitolul 4 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 92 

Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ la alta, de 

la o filieră la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului 

de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

Art. 93 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administratie al 

unităţii de învăţământ la care se solicită transferul si cu avizul consiliului de administratie al 

unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 94 

(1)În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar si gimnazial, precum si în învăţământul 

profesional, liceal si postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o 

grupă/clasă la alta, în aceeasi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în 

limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă. 

(2)În situatii exceptionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăsirea 

efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 95 

Elevii/copiii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităti 

de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament. 

(3)Elevii și copiii  din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul 

particular, cu acordul unităţii primitoare si în condiţiile stabilite de propriul regulament de 

organizare si funcţionare 
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Titlul VIII 

Evaluarea unitătilor de învăţământ 

 

Capitolul 1 

Dispozitii generale 

Art. 96 

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

fundamentale: 

a) inspectia de evaluare institutională a unitătilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă si externă a calitătii educaţiei. 

Art. 97 

(1)Inspectia de evaluare institutională a unitătilor de învăţământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performantelor diferitelor categorii de unităti de învăţământ, prin raportare 

explicită la politicile educaţionale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele 

asumate în funcţionarea acestora. 

(2)Inspectia de evaluare institutională se realizează de către inspectoratele şcolare si Ministerul 

Educaţiei Naţionale, prin inspectia şcolară generală a unitătilor de învăţământ, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de inspectie a unitătilor de învăţământ, elaborat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

(3)În îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, prin inspectia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează si monitorizează calitatea activitătilor de predare-învătare; 

b) controlează, monitorizează si evaluează calitatea managementului unitătilor de învăţământ. 

(4)Conducerea unitătilor de învăţământ si personalul didactic nu pot refuza inspectia şcolară, cu 

exceptia situatiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare acestia nu-si pot 

desfăsura activităţile profesionale curente. 

Capitolul 2 

Evaluarea internă a calitătii educaţiei 

Art. 98 

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

centrată preponderent pe rezultatele procesului învătării. 

(2)Evaluarea internă se realizează potrivit legislatiei în domeniul asigurării calitătii în 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 99 

(1)În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităti de învăţământ se înfiintează 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii (CEAC). 

(2)Pe baza legislatiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează si adoptă propria strategie si 

propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii. 

(3)Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 
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Art. 100 

În procesele de autoevaluare si monitorizare internă, unitătile 

de învăţământ profesional si tehnic vor aplica instrumentele 

Cadrului National de Asigurare a Calitătii în învăţământul 

profesional si tehnic. 

Art. 101 

(1)Componenta, atributiile si responsabilitătile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii 

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2)Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislatiei în vigoare. 

(3)Orice control sau evaluare externă a calitătii din partea Agentiei Române de Asigurare a 

Calitătii în învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe 

analiza raportului de evaluare internă a activitătii din unitatea şcolară. 

Capitolul 3 

Evaluarea externă a calitătii educaţiei 

Art. 102 

(1)O formă specifică de evaluare institutională, diferită de inspectia generală a unitătilor şcolare, 

o reprezintă evaluarea institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a 

organizatiilor furnizoare de educatie, realizată de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în 

învăţământul Preuniversitar. 

(2)Evaluarea externă a calitătii educaţiei în unitătile de învăţământ se realizează în conformitate 

cu prevederile legale, de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învăţământul 

Preuniversitar. 

(3)Unitătile de învăţământ se supun procesului de evaluare si acreditare, în condiţiile legii. 

(4)Evaluarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor institutionale, conform prevederilor 

legale. 

(5)În cazul unitătilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agentia Română 

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

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

percepute de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învăţământul Preuniversitar 

pentru această activitate. 

(6) 

Titlul IX 

 

                             REGLEMENTĂRI  PRIVIND GRUPURILE  DE RISC  

Art 103 

(1) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/său mame, lăuze 

său care alăptează, regulamentele interne ale unităţilor trebuie să conţină măsuri privind igienă, 

protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora, în conformitate cu prevederile art. 18 din 

OUG 96/2003 

(2) Salariatele gravide sau cele care alăptează nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte 

potrivit art.19 din OUG nr. 96/2003  
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- în cazul în care sănătatea salariatelor menţionate  este 

afectată de muncă de noapte, angajatorul este obligat ca, pe 

baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de 

muncă de zi, cu menţinerea salariului de baza brut lunar. 

- Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care 

sănătatea acesteia este afectată de muncă de noapte. 

- în cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va 

beneficia de concediul şi indemnizatia de risc maternal,conform legislaţiei în vigoare . 

(3) Salariatele gravid sau cele care alăptează nu pot desfăşura munca în condiţii cu caracter 

insalubru sau greu de suportat în conformitate cu art.20 din OUG nr.96/2003 

- În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent munca cu caracter insalubru sau greu 

de suportat se încadrează în prevederile legii, angajatorul are obligaţia ca, pe baza solicitării 

scrise a salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de baza brut 

lunar. 

- Denumirea şi enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face 

referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezenţei ordonanţe de urgenţă. 

 - Prevederile  art.65 aliniatele (2)(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Potrivit art.21 din  OUG 96 2003 actualizată este interzis angajatorului să dispună încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 

a)salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legătură directă cu starea sa; 

b)salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

c)salariatei care se află în concediu de maternitate; 

d)salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

e)salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 

sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

- Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după 

revenirea salariatei în unitate. 

- Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii. 

Art.104 

 Potrivit Legii nr.202/2002  

(1) art.8 - Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între 

angajaţi,femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de 

dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de 

organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor. 

  -  Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare 

în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea 

egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.(2)Conform art.9 -

este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare 

la: 

 a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 
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ocuparea posturilor vacante din sectorul public său privat; 

 b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea 

raportului juridic de muncă ori 

de serviciu; 

 c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

 d) stabilirea remuneraţiei; 

 e) beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum şi la securitate socială; 

 f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

 g) evaluarea performantelor profesionale individuale; 

 h) promovarea profesională; 

 i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

 j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

 k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 -  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, 

datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea suntdesfasurate, o 

caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi 

determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională. 

  -  Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu 

de sex. 

(3) conform  art.10 din aceiaşi lege - maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

  -  Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de 

concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. 

  -  Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test 

de graviditate şi/sau să semneze un angajament ca nu va rămâne însărcinată sau ca nu va 

naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă. 

  -  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare 

a muncii. 

  -  Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 

 a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 

 b) angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârsta de până la 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. 

  -  Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce 

intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile 

legii. 

  -  La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a 

copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, 

salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de 

muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalenţe şi, de asemenea, de a beneficia de 

orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.(4) potrivit 

art.11 - Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit 

drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 
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 a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de 

ostilitate sau de descurajare 

pentru persoana afectată; 

 b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea 

ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi 

perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament 

nedorit, ce ţine de viata sexuală. 

 (5) conform art 12 - Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept 

discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 

 a) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile 

prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin 

crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin 

acţiuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a) - e) şi la art. 11 din Legea 202/2002 

 b) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii şi a 

hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor 

regulamentelor interne ale unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat 

pe criteriul de sex;  

c) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi. 

(6) Conform art. 13 din legea nr.202/2002 Constituie discriminare şi este interzisă modificarea 

unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea 

persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o 

plângere, în condiţiile prevăzute la instanţele judecătoreşti competenţe, în vederea aplicării 

prevederilor prezenţei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă,cu excepţia unor 

motive întemeiate şi fără legătură cu cauza. 

  - Prevederile  se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau 

reprezentanţilor salariaţilor care au competenţa să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de 

muncă . 

  (7)potrivit art . 14 din aceiaşi lege - Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe 

criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la 

nivel naţional, de ramură, cât şi la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, 

părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, 

respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele 

prejudiciate prin asemenea fapte. 

Titlul X 

Proceduri  

  Art.105 

 Procedura de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor : 

 -  Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii , în scris , petiţii individuale , dar numai în legătură 

cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată . 

-   Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează 
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conducerii în condiţiile legii. 

-     Petiţiilor  anonime nu li se vor da curs , acestea urmând 

să fie clasate . 

-     Cererile sunt înregistrate la secretariat şi vor fi adresate 

reprezentantului legal al instituţiei. 

-  În cazul în care problemele sesizate în cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai 

amănunţită reprezentantul legal numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor. 

În urma verificărilor se întocmeşte un referat cu constatări ,concluzii şi propuneri şi îl supune 

aprobării conducerii instituţiei. 

- Reprezentantul legal este obligat să comunice salariatului răspunsul în termen de 30 zile de la 

data depunerii cererii sau reclamaţiei.În cazul în care aspectele sesizate necesită o cercetare 

amănunţită ,reprezentantul legal al instituţiei poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile .  

 

  Art.106 

 Procedura de solutionare a cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor : 

 -  Salariatii au dreptul sa adreseze conducerii , in scris , petitii individuale , dar numai in legatura 

cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata . 

-   Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala pe care un salariat o adreseaza 

conducerii in condiţiile legii. 

-     Petitiilor  anonime nu li se vor da curs , acestea urmand sa fie clasate . 

-     Cererile sunt inregistrate la secretariat si vor fi adresate reprezentantului legal al institutiei. 

-  In cazul in care problemele sesizate in cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai 

amanuntita reprezentantul legal numeste o persoana sau o comisie care sa verifice realitatea lor. 

In urma verificarilor se intocmeste un referat cu constatari ,concluzii si propuneri si il supune 

aprobarii conducerii institutiei. 

- Reprezentantul legal este obligat sa comunice salariatului raspunsul in termen de 30 zile de la 

data depunerii cererii sau reclamatiei.In cazul in care aspectele sesizate necesita o cercetare 

amanuntita ,reprezentantul legal al institutiei poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile .  

 

 

Titlul XI 

Partenerii educationali 

 

Capitolul 1 

Drepturile părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali 

Art. 107 

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

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

Art. 108 

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

periodic referitor la situatia şcolară si comportamentul propriului copil. 

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
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informatii numai referitor la situatia propriului copil. 

Art. 109 

(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 discutie cu un cadru didactic sau cu directorul 

unităţii de învăţământ; 

b) desfăsoară activităti în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-

puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ 

preşcolar/primar/profesorul diriginte. 

(2)Consiliul de administratie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părintilor, tutorilor sau 

sustinătorilor legali în unitătile de învăţământ, pentru alte situatii decât cele prevăzute la alin. 

(1). 

Art. 110 

(1)Părintii, tutorii sau sustinători legali au dreptul să se constituie în asociatii cu personalitate 

juridică, conform legislatiei în vigoare. 

(2)Asociatia părintilor se organizează si functionează în conformitate cu propriul statut. 

Art. 111 

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

unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul 

unităţii de învăţământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu 

directorul unităţii de învăţământ. în situatia în care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea 

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

de învăţământ. 

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

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

rezolvarea situatiei la inspectoratul şcolar. 

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

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

rezolvarea situatiei la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Capitolul 2 

Îndatoririle părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali 

Art. 112 

(1)Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecventa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amendă cuprinsă între 100 lei si 1000 lei ori 

este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3)Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevăzute la alin.(2) se 
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realizează de către persoanele împuternicite de primar în 

acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unităţii 

de învăţământ. 

(4)Conform legislatiei în vigoare, la înscrierea 

copilului/elevului 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/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalti 

elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ. 

(5)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel putin o dată pe lună, să 

ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/ 

educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată si semnătură. 

(6)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev. 

(7)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l 

însotească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. 

în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăsoare o astfel de 

activitate, împuterniceste o altă persoană. 

Art. 113 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor si a 

personalului unităţii de învăţământ. 

Art. 114 

Respectarea prevederilor prezentului Regulament si a Regulamentului de organizare si 

funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părintii, tutorii sau sustinătorii legali 

ai copiilor/elevilor. 

Capitolul 3 

Adunarea generală a părintilor 

Art. 115 

(1)Adunarea generală a părintilor este constituită din toti părintii, tutorii sau sustinătorii legali ai 

copiilor/ elevilor de la grupă/clasă. 

(2)Adunarea generală a părintilor hotărăste referitor la activităţile de sustinere a cadrelor 

didactice si a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a conditiilor 

necesare educării copiilor/elevilor. 

(3)În adunarea generală a părintilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi si nu 

situatia concretă a unui elev. Situatia unui elev se discută individual, numai în prezenta 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 116 

(1)Adunarea generală a părintilor se convoacă de către educatorul-puericultor/educatoare/ 

învăţător/ institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/ profesorul diriginte, de 

către presedintele comitetului de părinti al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor 

săi ori al elevilor clasei. 
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(2)Adunarea generală a părintilor se convoacă semestrial sau 

ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenta a 

jumătate plus unu din totalul părintilor, tutorilor sau 

sustinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa 

respectivă si adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenti. în caz contrar, se 

convoacă o nouă adunare generală a părintilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, 

indiferent de numărul celor prezenti. 

Capitolul 4 

Comitetul de părinti 

Art. 117 

(1)În unitătile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiintează si functionează 

comitetul de părinti. 

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

generală a părintilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează sedinta. 

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

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4)Comitetul de părinti se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri; în prima 

sedintă de după alegere membrii comitetului decid responsabilitătile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte. 

(5)Comitetul de părinti reprezintă interesele părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali ai 

elevilor clasei în adunarea generală a părintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al 

părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei si în 

relatiile cu echipa managerială.  

Art. 118 

Comitetul de părinti are următoarele atributii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părintilor elevilor clasei; 

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

părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali prezenti; 

b) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ 

profesorul diriginte în organizarea si desfăsurarea de proiecte, programe si activităti 

educative extraşcolare; 

c) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ 

profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire si combatere a absenteismului în 

mediul şcolar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin 

programe de modernizare a activitătii educative si a bazei materiale din clasă si din scoală; 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ si educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte si se implică activ în întreţinerea, 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unităţii de învăţământ; 

f) sprijină unitatea de învăţământ si educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere si de orientare 

socio-profesională; 
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g) se implică activ în asigurarea securitătii 

copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum si în cadrul 

activitătilor educative, extraşcolare si extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părintilor, 

justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. 

Art. 119 

Presedintele comitetului de părinti reprezintă părintii, tutorii sau sustinătorii legali în relatiile cu 

conducerea unităţii de învăţământ si alte foruri, organisme si organizatii. 

Art. 120 

(1)Comitetul de părinti poate decide să sustină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea si 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinti nu este obligatorie. 

(2)Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinti. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinti, tutori sau sustinători legali. 

(3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

Capitolul 5 

Consiliul reprezentativ al părintilor 

Art. 121 

(1)La nivelul fiecărei unităti de învăţământ functionează consiliul reprezentativ al părintilor. 

(2)Consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învăţământ este compus din presedintii 

comitetelor de părinti. 

Art. 122 

(1)Consiliul reprezentativ al părintilor îsi desemnează presedintele si 2 vicepresedinti ale căror 

atributii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, si se consemnează în 

procesul-verbal al sedintei. 

(2)Consiliul reprezentativ al părintilor se întruneste în sedinte ori de câte ori este necesar. 

Convocarea sedintelor consiliului reprezentativ al părintilor se face de către presedintele 

acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepresedinti. 

(3)Consiliul reprezentativ al părintilor desemnează reprezentantii părintilor, tutorilor sau 

sustinătorilor legali în organismele de conducere si comisiile unităţii de învăţământ. 

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

celor prezenti. 

(5)Presedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părintilor în relatia cu alte persoane fizice si 

juridice. 

(6)Presedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părintilor. 

Art. 123 

Consiliul reprezentativ al părintilor are următoarele atributii: 

a) propune unitătilor de învăţământ discipline si domenii care să se studieze prin curriculumul 

la decizia scolii; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitătile de învăţământ si institutiile/organizatiile cu 

rol educativ din comunitatea locală; 

c) sustine unitătile de învăţământ în derularea programelor de prevenire si de combatere a 

absenteismului si a violentei în mediul şcolar; 
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d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în 

comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea si cunoasterea 

traditiilor culturale specifice minoritătilor în plan local, de 

dezvoltarea multiculturalitătii si a dialogului cultural; 

f) sustine unitatea de învăţământ în organizarea si desfăsurarea tuturor activitătilor; 

g) sustine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea si în desfăsurarea consultatiilor cu 

părintii, tutorii sau sustinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu institutiile publice de asistentă socială/educatională specializată, directia  

generală de asistentă socială si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizatiile nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionării situatiei 

elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea si modernizarea bazei materiale; 

j) sustine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere si orientare socio-profesională sau 

de integrare socială a absolventilor; 

k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu si încadrarea în 

muncă a absolventilor; 

l) se implică direct în derularea activitătilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătătii si securitătii elevilor; 

n) are initiative si se implică în îmbunătătirea calitătii vietii, în buna desfăsurarea a activitătii în 

internate si în cantine; 

o) sustine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea si desfăsurarea programului „Scoala 

după scoală”. 

Art. 124 

(1)Consiliul reprezentativ al părintilor/asociatia de părinti a unităţii de învăţământ poate atrage 

resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizări etc., din partea 

unor persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea si întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale si 

sportive; 

b) acordarea de premii si de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităti extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie 

materială precară; 

e) alte activităti care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părintilor pe care îi reprezintă. 

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

local, judetean, regional si national. 

 

Capitolul 6 

Contractul educational 

Art. 125 

(1)Unitătile de învăţământ încheie cu părintii, tutorii sau sustinătorii legali, în momentul 
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înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul 

unic matricol, un contract educational în care sunt înscrise 

drepturile si obligatiile reciproce ale părtilor. 

(2)Modelul contractului educational este prezentat în Anexa 

nr. 2, parte integrantă a prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei 

unităti de învăţământ prin decizia consiliului de administratie, după consultarea consiliului 

reprezentativ al părintilor. 

(3)Contractul educational este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

(4)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele părti si care se 

atasează contractului educational. 

Art. 126 

(1)Contractul educational va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părtilor 

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

sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educational, drepturile părtilor, 

obligatiile părtilor, durata valabilitătii contractului, alte clauze. 

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

susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ si îsi produce efectele de la data semnării. 

(3)Consiliul de administratie monitorizează modul de îndeplinire a obligatiilor prevăzute în 

contractul educational. 

(4)Comitetul de părinti al clasei urmăreste modul de îndeplinire a obligatiilor prevăzute în 

contractul educational de către fiecare părinte, tutore sau sustinător legal si adoptă măsurile care 

se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

Capitolul 7 

Scoala si comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitătile de învăţământ si alti 

parteneri educationali 

Art. 127 

Autoritătile administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administratie si cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii 

de învăţământ. 

Art. 128 

Unitătile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si 

cultură, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri 

de organizatii, în interesul beneficiarilor directi ai educaţiei. 

Art. 129 

Unitătile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritătile administratiei publice 

locale si cu alte institutii si organisme publice si private: case de cultură, furnizori de formare 

continuă, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea pot organiza la 

nivel local centre comunitare de învătare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 

educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tintă interesate. 

Art. 130 

Unitătile de învăţământ, în conformitate cu legislatia în vigoare si prevederile prezentului 

regulament, pot initia, în parteneriat cu autoritătile administratiei publice locale si cu asociatiile 
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de părinti, în baza hotărârii consiliului de administratie, 

activităti educative, recreative, de timp liber, pentru 

consolidarea competentelor dobândite sau de accelerare a 

învătării, precum si activităti de învătare remedială cu elevii, 

prin programul „Scoala după scoală”. 

Art. 131 

(1)Parteneriatul cu autoritătile administratiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităti/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 

unitatea de învăţământ. 

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

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

(3)Autoritătile administratiei publice locale asigură condiţiile si fondurile necesare pentru 

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

securitătii copiilor/elevilor si a personalului în perimetrul unităţii. 

Art. 132 

(1)Unitătile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, 

unităti medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultură, asociatii confesionale, alte organisme, 

în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

institutională/planul de actiune al unităţii de învăţământ. 

(2)Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitătile părtilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3)În cazul derulării unor activităti în afără perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părti îi revine responsabilitatea asigurării securitătii copiilor/elevilor. 

(4)Bilantul activitătilor realizate va fi făcut public, prin afisare la sediul unităţii, pe site-ul scolii, 

prin comunicate de presă si prin alte mijloace de informare. 

(5)Unitătile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat si pot derula activităti comune cu 

unităti de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalitătii 

copiilor si a tinerilor, respectându-se legislatia în vigoare din statele din care provin institutiile 

respective. 

(6)Reprezentantii părintilor, tutorilor sau sustinătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activitătilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

 

Titlul XII 

Dispozitii finale si tranzitorii 

Art. 133 

Se interzice constituirea de fonduri de protocol indiferent de destinatia acestuia. 

Art. 134 

În unitătile de învăţământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislatiei în vigoare. 

Art. 135 

În unitătile de învăţământ se asigura dreptul fundamental la învătătură si este interzisă orice 

formă de discriminare a antepreşcolarilor/preşcolarilor/copiilor/elevilor si a personalului din 

unitate  
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ANEXE 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si funcţionare a unitătilor de învăţământ 

preuniversitar 

 

Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot functiona la nivelul unitătilor de învăţământ 

 

Comisii cu caracter permanent 

 Comisia pentru curriculum 

 Comisia de evaluare si asigurare a 

calitătii 

 Comisia metodica  

 Comisia pentru perfectionare si formare 

continuă 

 Comisia pentru control managerial intern 

 Comisia de gestionare SIIIR 

 Comisia pentru programe si proiecte 

educative 

 Comisia pentru prevenirea si combaterea 

discriminării si promovarea 

interculturalitătii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comisii cu caracter ocazional 

 

 Comisia de inventariere 

 Comisia de receptie bunuri 

 Comisia consiliere, orientare si activităti 

extraşcolare 

 Comisia pentru mentorat 

 Comisia pentru imagine /promovare a 

gradinitei in comunitate 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare si 

funcţionare a unitătilor de învăţământ preuniversitar 

 

Modelul contractului educational 

Antet scoală 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare si funcţionare a unitătilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. ________________ , ale Legii nr. 

272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCATIONAL 

I. Părtile semnatare 

1. (Unitatea de învăţământ) ____________________, cu sediul în 

_____________________, reprezentată prin director, dna/dl. 

_______________________________ 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ________________________ părinte/tutore/sustinător 

legal al elevului, cu domiciliul în _______________________________________, 

3. Beneficiarul direct al educaţiei, __________________________________ elev. 

II. Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea si responsabilizarea părtilor implicate în educatia beneficiarilor 

directi ai educaţiei. 

III. Drepturile părtilor: drepturile părtilor semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unitătilor de învăţământ 

Preuniversitar si în Regulamentul de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ. 

IV. Părtile au cel putin următoarele obligatii: 
*)

 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să răspundă de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igienă şcolară, 

de protectie a muncii, de protectie civilă si de pază contra incendiilor în unitatea de 

învăţământ; 

c) să ia măsuri pentru aplicarea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare săvârsite de 

personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare săvârsite de elevi, 

în limita prevederilor legale în vigoare; 

e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordantă cu 

valorile educaţionale pe care le transmite elevilor si un comportament responsabil; 

f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de 

asistentă socială/educatională specializată, directia generală de asistentă socială si 

protectia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică si 

psihică a elevului/copilului; 

g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect si consideratie în relatiile cu  
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h) elevii si cu părintii/reprezentantii legali ai acestora; 

i) personalului din învăţământ îi este interzis să 

desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului, viata intimă, privată si familială a acestuia; 

j) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum si să 

agreseze verbal sau fizic elevii si/sau colegii. 

k) se interzice personalului didactic să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestatiei didactice la clasă de obtinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

părintii/apartinătorii/reprezentantii legali ai acestora. 

l) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate si orice activităti care pot 

pune în pericol sănătatea si integritatea fizică sau psihică a copiilor si a tinerilor, respectiv 

a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activităţile de natură 

politică si prozelitismul religios 

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are 

următoarele obligatii: 

a) obligaţia de a asigura frecventa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu si de a lua 

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 

b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul 

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

unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a 

celorlalti elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ; 

c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel putin o dată pe lună, să 

ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste 

evolutia copilului/ elevului; 

d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev; 

e) să respecte prevederile regulamentului de organizare si funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 

f) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a 

personalului unităţii de învăţământ. 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligatii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele si de a-si 

însusi cunostintele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de 

stat, particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecventă; 

c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de 

unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri 

cu frecventă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât 

si în afără ei; 

e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile  
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f) de circulatie, normele de securitate si de sănătate în 

muncă, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de 

protectie a mediului; 

g) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educational etc.; 

h) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice si 

mijloace de învăţământ, carţi de la biblioteca scolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, 

spatii de învăţământ etc.); 

i) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin continutul lor, 

atentează la independenta, suveranitatea si integritatea naţională a tării, care cultivă 

violenta si intoleranta; 

j) de a nu organiza/participa la actiuni de protest, care afectează desfăsurarea activitătii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 

k) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ si în afără 

acestuia, droguri, substante etnobotanice, băuturi alcoolice, tigări; 

l) de a nu introduce si/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si 

sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică si psihică a beneficiarilor directi ai educaţiei si a personalului unităţii 

de învăţământ; 

m) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

n) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj si în comportament fată de 

colegi si fată de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea 

publică a acestora; 

o) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afără ei; 

p) de a nu părăsi incinta scolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învăţământ. 

VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările si completările ulterioare si Regulamentului de Organizare si Funcţionare 

a Unitătilor de învăţământ Preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 

nr.272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

 

Încheiat azi, _______________________________ , în două exemplare, în original, pentru 

fiecare parte. 

Unitatea şcolară,       Beneficiar indirect 
*)

 

Am luat la cunostintă, 

Beneficiar direct, elevul, 

(în vârstă de cel putin 14 ani) 
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Anexa nr 3 la Regulamentul de organizare si funcţionare a unitătilor de învăţământ 

preuniversitar 

 

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situatii de violenţă 

În cazul unei forme usoare a violentei şcolare: 

1. dacă sanctiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ 

 
Este sesizată comisia de violenţă si conducerea scolii (dacă este cazul) 

 
Se realizează o anchetă detaliată 

 
Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sanctiuni 

 
Se stabilesc măsuri de asistentă pentru victimă/agresor 

2. dacă sanctiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare si funcţionare al unităţii de 

învăţământ 

 
Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune si se stabileste o sanctiune) 

 
Se sanctionează elevul  învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte 

 
Aplică sanctiunea 

 
Informează părintii, tutorii sau sustinătorii legali 

 
Recomandă măsuri de asistentă pentru victimă si agresor 

 
Monitorizează interventiile, colaborând cu părintii si psihologul şcolar 

În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 

 Dirigintele  anuntă conducerea unităţii de învăţământ 

 
Sesizează Autoritătile competente (Jandarmeria/Politia de 

Proximitate/DGASPC etc.) 

 
Sesizează părintii, tutorii sau sustinătorii legali 

 
Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu 
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gravitatea faptei 

 

 

 
Înstiintează Comisia de violenţă 

 Comisia de violenţă realizează o anchetă detaliată 

 propune măsuri specifice 

convoacă Consiliul clasei 

 
Se stabileste/propune sanctiunea 

 DiriginteleAplică sanctiunea conform Regulamentului de organizare si funcţionare al 

unităţii de învăţământ 

 Completează Fisa de înregistrare a cazului de violenţă si o transmite persoanei 

desemnate de Comisia de violenţă să centralizeze fisele si să le înregistreze în baza de date 

 Psihologul şcolarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Dirigintele si psihologul şcolarcolaborează cu familia elevului 

monitorizează cazul 

 Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de 

intervenţie au fost puse în aplicare si urmăreste impactul acestora asupra actorilor implicati în 

cazul de violenţă respectiv. 
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Anexa nr 4 la Regulamentul de organizare si funcţionare 

a unitătilor de învăţământ preuniversitar 

 

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de 

învăţământ în situatii de violenţă ce necesită interventia politiei/jandarmeriei/ politiei 

locale/ambulantei 

 

Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona scolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea scolii, etc. 

Proximitatea unitătilor de învăţământ este reprezentată de suprafata de teren situată în afără curtii 

unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spatiile verzi din 

jurul scolii, alte spatii publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violenta exercitată constă într-un incident de agresiune simplă si a fost 

cauzatoare doar de vătămări corporale usoare (lovire usoară cu palma ori cu dosul 

palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, scoala poate reactiona prioritar pentru 

sanctionarea acestui comportament si poate informa ulterior politistul de proximitate 

pentru aplanarea unei stări conflictuale între părintii victimei si cei ai agresorului. 

 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violente corporale usoare 

(lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci politia/jandarmeria trebuie 

sesizată odată cu interventia echipajului unei ambulante, prin apelul telefonic de urgentă 

la 112.) 

 În toate cazurile de lovire sau alte violente exercitate împotriva unui elev, 

conducerea scolii trebuie să informeze părintii victimei si institutiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfăsura astfel de activităti sunt cadrele didactice, personalul auxiliar si personalul 

care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizati de 

izbucnirea sau derularea unui act de violenţă. 

Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie 

Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenta 

unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să 

respecte următoarele reguli procedurale, în functie de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenta codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., 

de la 4.2 la 4.4 si 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în scoală, cadrul didactic/cadrul 

didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui 

eveniment, va proceda astfel: 

se deplasează de urgentă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăsoară actul de violenţă 

respectivă; 

ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă si va 

comunica imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 

se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgentă 112 si solicită o 

ambulantă; 

directorul unităţii de învăţământ va informa de urgentă reprezentantii inspectoratului şcolar; 

în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 
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solicita sprijin din partea personalul care asigură 

securitatea/paznicului scolii pentru a preveni o eventuală 

degenerare a evenimentului si vor solicita, de urgentă, 

sprijinul politiei, jandarmeriei, politiei locale; 

până la sosirea echipajului de politie/jandarmerie/politie locală sau ambulantă, după caz, se vor 

lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din 

cadrul scolii (dacă există), conducerii scolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului 

de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată 

unitate medicală de urgentă; 

vor fi îndepărtati elevii care nu sunt implicati în eveniment si care, prin zgomote, gesturi, 

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton 

autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenintări, având în vedere vârsta si 

comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute date despre agresor/agresori pentru 

identificarea lor ulterioară, în cazul în care acestia ar reusi să fugă si nu ar fi cunoscuti de elevi; 

pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolati, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de 

învăţământ; 

la sosirea ambulantei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă si modul cum s-a 

întâmplat actul de violenţă; 

pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infractiunii; 

la sosirea echipajului politiei/jandarmeriei/politiei locale se vor oferi toate datele necesare în 

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum si 

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de scoală pentru 

solutionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anuntat serviciul de 

ambulantă sau în caz de incendiu dacă au fost informati pompierii); 

părintii elevilor minori implicati, atât ca victimă, cât si ca autor în incident vor fi solicitati să se 

prezinte de urgentă la sediul scolii; 

echipa de cercetare sosită la fata locului, îndeosebi politistul de investigatii criminale, va fi pus la 

curent cu toate datele si informatiile cu privire la participantii la comiterea actului de violenţă, 

victime si martori, precum si activităţile si măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenta codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 2.4, 

3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în scoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost 

sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

după luarea la cunostintă si, după caz, constatarea faptei si a gravitătii ei, aceasta se aduce la 

cunostinta profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul 

distrugerii de bunuri ale scolii), profesorului diriginte etc.în cazul în care fapta presupune 

introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul care asigură 

securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, si se sună la numărul de telefon 112, 

încercându-se izolarea si reţinerea persoanei în cauză; în cazul în care aceasta reuseste să scape, 

se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în vederea informării echipajelor de 

politie/jandarmeriei sau, după caz, politistului de proximitate ce vor interveni la solicitare; 

dacă este elev al scolii, se anuntă si părintii acestuia; 

în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.Anexa nr 5 la 
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REGULAMENT INTERN 2014 - 2015 

Regulamentul de organizare si funcţionare a unitătilor de 

învăţământ preuniversitar 

Nomenclatorul actelor de violenţă 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondentei (accesarea fără consimtământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare si instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenintări repetate 1.4. 

5. Santaj 1.5. 

6. Înselăciune 1.6. 

7. Instigare la violenţă 1.7. 

8. Violente fizice usoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înstiintare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viata sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, coruptia sexuală, seductia, hărtuire sexuală) 
1.10. 

11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitatea 

unităţii şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta scolii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere si tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spatiul şcolar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spatiul şcolar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însusirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt si tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor scolii 3.5. 

4. Alte fapte 

de violenţă sau 

atentate la 

securitate în 

spatiul şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substante interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substante interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 

                                      Prof. CAMELIA DRĂGHICI 

 


