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CAP. 1 -   DISPOZIŢII GENERALE 
 
1.1. Cadrul de reglementare 

     Art. 1 – Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, G.P.N. 
„Țăndărică”, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea Grădiniţei cu Program Normal 
„Țăndărică” Suceava, UPJ, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/  2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 87 / 2006 pentru aprobarea  OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii în 
educaţie; ROFUIP- Ordinul MEC nr. 5447 din 31 august 2020; Codul Muncii, Legea nr.40/2011 cu 
moificările şi completările ulterioare; Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţii publice; Instrucţiunea nr. 1 MEN din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la 
nivelul unităţii de învăţământ a St. 9 –procedură prevăzută în Codul controlului managerial;  Ordinul 
MECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare  şi funcţionare a consiliului 
Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar; O. 4831/2018 privind aprobarea Codului cadru de 
etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  OM nr. 4619/2014 privind aprobarea 
Metodologiei –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar; Ordin M.E.N.C.Ș. Nr. 3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei 
Ordinului M.E.N. nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a excursiilor și a altor 
activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar; Ordin nr. 1030/2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei 
modificat în 2017; Ord.MS nr. 1955/1995; O. Nr. 5298/1668/2011 al MS pentru aprobarea 
Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
de stat şi particulare modificat prin O nr. 1002/5057/2015; HG nr 857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice; ROFIP, O.M. nr. 
4464/7.09.2000; Legea 78/2014, Legea voluntariatului, Metodologii şi regulamente privind 
descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial; OMECTS nr. 
3851/17.05.2010 privind aprobarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 
copilului de la naştere la 7 ani, Curriculum pentru educaţie timpurie aprobat cu O.MEN nr. 
4694/02.08.2019. 

Art. 2 - Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum 
şi modificările ulterioare ale acestuia, se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor 
şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există,  în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Art. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi 
modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

(1). Educatoarele/Profesorii pentru învăţământul preşcolar au obligația de a prezenta la 
începutul fiecărui an școlar părinţilor regulamentul de organizare și funcţionare al unităţii de 
învăţământ. 

 (2) Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual 
sau ori de cate ori este nevoie. 

(3) După aprobare, ROFUÎ se înregistrează la secretariatul instituției, se aduce la cunoştinţa 
tuturor, prin afişare la avizier. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a 
părinţilor și a preșcolarilor, regulamentul de organizare și funcţionare a unităţii de învăţământ se 
afișează pe site-ul unităţii de învăţământ.  

(4) Cadrele didactice au obligația de a prezenta părinţilor, tutorilor legali ROFUÎ. 
(5) Personalul instituției (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic), 

părinții, tutorii legali își vor asuma prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile 
ROFUÎ. 

(6) Respectarea ROFUÎ este obligatorie. Nerespectarea constituie abatere şi se sancționează 
conform prevederilor legale. 
  Principii de organizare şi finalitățile învățământului preşcolar 

     Art. 4 – (1) G.P.N. „Țăndărică” se organizează pe baza principiilor şi finalităților care 
guvernează învăţământul preuniversitar stabilite în Legea educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 (2) Conducerea grădiniţei își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând 
participarea părinţilor la viața acesteia, asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o 



comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
            Art. 5 – G.P.N. „Țăndărică”  se organizează şi funcționează independent de orice ingerințe 
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formațiuni 
politice, organizarea şi desfășurarea activităților de natură politică şi prozelitism religios, precum şi 
orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi conviețuire socială, care pun în 
pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor şi a personalului din unitate. 
 

CAP. 2 – ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
2.1.  Rețeaua școlară 

Art. 6 – (1) Grădiniţa cu Program Normal „Țăndărică” Suceava este unitate cu personalitate 
juridică, cu următoarele elemente definitorii: act de înființare, dispune de patrimoniu în proprietatea 
publică  dat în administrare, cod de identitate fiscală, cont în Trezorerie, sigiliu - ștampila cu stema 
tarii, denumirea M.E.C. şi denumirea instituției, are domeniu web. 

(2) Are personal, conducere şi buget propriu. Întocmeşte situaţiile financiare, dispunând de 
autonomie  instituţională şi decizională în limitele legii. 

Art. 7  – (1) Circumscripţia şcolară este alcătuită din totalitatea străzilor aflate în apropierea 
grădiniţei din raza cărora se înscriu, cu preponderenţă copiii. 

(2) Unitatea de învăţământ școlarizează cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, 
copiii care au domiciliul în circumscripția şcolară a unităţii de învăţământ. Înscrierea se face în urma 
unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal. 

(3) Părintele/tutorele legal poate solicita înscrierea copilului în grădiniţă, dintr-o altă 
circumscripție şcolară,  în limita locurilor disponibile. 

 
2.2. Organizarea programului cu preșcolarii 

Art. 8 – (1) Anul școlar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor. 
            (2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor şi a vacanțelor 
respectă  ordinul  anual dat de  ministrul educaţiei şi cercetării.   
            (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii 
excepţionale, cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinate, potrivit 
reglementărilor aplicabile. 
           (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe din cadrul unităţii de învăţământ, precum si la 
nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, in baza hotărârii consiliului de administraţie al 
unităţii, cu informarea inspectorului școlar general, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general 
si informarea Ministerului Educaţiei si Cercetării; 

b) la nivelul grupurilor de unități de învăţământ din același județ - la cererea inspectorului 
școlar general, cu aprobarea ministerului; 
  c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educaţiei si cercetării ca urmare a 
hotărârii comitetului județean pentru situaţii de urgenta, respectiv Comitetul National pentru Situaţii 
de Urgenta (CJSU/CNSU), după caz. 
           (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 
şcolare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor. 
          (6) In situaţii excepţionale, ministrul educaţiei si cercetării poate emite instrucțiuni si cu alte 
masuri specifice in vederea continuării procesului educaţional. 
          (7) Reluarea activităților didactice care presupun prezenta fizica a preşcolarilor in unitatea de 
învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
          (8) In situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenta/alerta, Ministerul 
Educaţiei si Cercetării elaborează si aproba, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare 
si desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei si al internetului. 
    Art. 9 -  (1) În perioada vacanțelor şcolare, grădinițele pot organiza activităţi educative cu 
copiii, cu avizul DSP.   
            (2) În vederea participării copiilor la activitățile educative din perioada vacanței, unitatea de 
învăţământ încheie cu părinții un contract educaţional. 



 Art. 10– (1) Forma de învăţământ este de zi, cu frecvență. Programul este stabilit de către CA.  
           (2) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o 
perioada determinata, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificata, la propunerea motivată a 
directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea 
inspectoratului școlar. 

 Art. 11 - Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului școlar aprobată de 
M.E.C., de luni până vineri inclusiv, între orele 7,30-12,20- tura 1 şi 12,30-17,30, tura 2.  

 
2.3. Organizarea formațiunilor de studiu 

Art. 12 – (1) Planul de școlarizare al Grădiniţei cu Program Normal ,,Țăndărică” Suceava  
este stabilit în CA, cuprinde anual un număr de  grupe cu program normal cu un total de copii în 
conformitate cu numărul solicitărilor (cererilor) depuse de către părinți din perioada etapelor de 
reînscriere şi înscriere a copiilor în grădiniţă şi în funcție de numărul locurilor aprobate. 

(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 
administraţie al grădiniței, se pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul 
maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului școlar. 

(3) – Preșcolarii sunt repartizați pe grupe omogene, cu respectarea numărului de copii 
prevăzut de reglementările în vigoare. 

(4) – Repartizarea copiilor pe grupe şi organizarea grupelor se face cu aprobarea CA. ţinându-
se seama de continuitatea grupei, vârsta copiilor, angajarea personalului didactic şi nedidactic care 
deserveşte grupa. 
             
  CAP. 3  -  MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
3.1. Dispoziţii generale 

Art. 13 – (1) Managementul G.P.N. „Țăndărică” Suceava este asigurat în conformitate cu 
prevederile legale. 

(2) G.P.N. „Țăndărică” este unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi este condusă de 
Consiliul de administraţie și de director. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale 
afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, 
care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociația părinţilor, personalul 
didactic auxiliar, personalul nedidactic, autoritățile administrației publice locale. 
    Art. 14  - Consultanța şi asistența juridică pentru unitatea de învăţământ este asigurată, la 
cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.   
 
3.2. Consiliul de administraţie 

Art. 15-  ( 1) G.P.N. „Țăndărică” este condusă de Consiliul de administraţie.  
            (2) Consiliul de administraţie este organizat în conformitate cu OM nr. 4619/2014 privind 
aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar. 
           (3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.            
(4) In situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 
ședințele consiliului de administraţie se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, 
în sistem de videoconferința. 
 Art. 16 – La ședințele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de 
observatori, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de activitate învăţământ 
preuniversitar din unitatea de învăţământ. 
 Art. 17 - (1) Consiliul de administraţie este alcătuit din 9 membri, din care fac parte:  4 cadre 
didactice (directorul şi 3 cadre didactice), 2 reprezentanţi ai părinţilor, 2 reprezentanţi ai Consiliului 
Local şi 1 reprezentant al primarului.  
              (2) Personalul didactic din componenţa Consiliului de Administraţie este ales de către 
Consiliul Profesoral, prin vot secret. Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi 
desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, 
cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, 
nu pot desemna alţi reprezentanţi. 



 (3) Reprezentanţii consiliului local şi ai primarului sunt desemnaţi de aceştia.  
 (4) Reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către C.R.P., dintre membrii acestuia, care la 
data desemnării au copiii în unitate. 
 (5) Directorul are obligaţia de a solicita în scris Consiliului Local, primarului, C.R.P., 
desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. 
 (6) Directorul emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în 
curs, o comunică membrilor, observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii. 
 (7) Componenţa consiliului se poate modifica în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea 
procedurilor metodologice. 
 (8) Atribuţiile şi competenţele Consiliului de administraţie sunt reglementate în OM nr. 
4619/2014. 
 Art. 18 – (1) Prezenţa membrilor la şedinţe este obligatorie. 
 (2) Hotărârile CA se adoptă în conformitate cu legislaţia în vigoare, după adoptare ele se 
afişează la avizier, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct 
sau indirect în activitatea unităţii de învăţământ. 
 (3) La şedinţă participă ca observator liderul sindical, care nu are drept de vot, dar semnează 
procesul verbal. 
 (4) Membrii care se află în conflict de interese nu participă la vot. 
 (5) Secretarul CA este desemnat de director, din rândul cadrelor didactice, care nu este 
membru al CA şi doar cu acordul acestuia. Responsabilităţile secretarului sunt reglementate de OM nr. 
4619/2014. 
 (6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este 
necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două 
treimi din numărul membrilor consiliului. 
 (7) Convocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu 72 de ore înainte, în cazul 
şedinţelor ordinare şi cu 24 de ore înainte, în cazul şedinţelor extraordinare. 
 (8) Documentele consiliului de administraţie sunt păstrate într-un dulap închis în cabinetul 
directorului şi sunt conforme cu reglementările  OM nr. 4619/2014 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 (9) CA îşi desfăşoară activitatea după o tematică aprobată în prima şedinţă. La sfârşitul 
şedinţei, fiecare membru are obligaţia de a semna procesul -verbal. 
 (10) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi. 
  (11) Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau 
naţional.  
  
3.3. Directorul 

Art. 19 – (1) Directorul exercită conducere executivă, în conformitate cu atribuţiile conferite de 
legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile 
prezentului regulament.   
     (2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice. 
     (3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-
financiar cu primarul instituției administrativ- teritoriale. 

   (4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 
     (5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.   
     (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 
motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul 
a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 
inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului 



şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar 
general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.   
    (7) În cazul vacantării funcţiei de director din unitatea de învăţământ, conducerea interimară 
este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru 
didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar 
general, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea 
consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.   
  Art. 20 -   (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 
atribuţii:   
   a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;   
  b) organizează întreaga activitate educaţională;   
  c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;   
  d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi 
local; 
  e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de 
învăţământ; 
  f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;   
   g) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi 
local;   
   h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat 
în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al 
părinţilor şi conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii 
şcolare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar. 

 (2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii:   
 a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 
bugetară,   
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;   
c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;   
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.   

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:   
 a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;   
 b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;  
 c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;   
 d) propune Consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi 
angajarea personalului;   
 e) aplică prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar, precum şi atribuții prevăzute de alte acte normative elaborate de minister. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:   
 a) propune Inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 
consiliului de administraţie;   
 b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune 
spre aprobare consiliului de administraţie;   
 c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în 
Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);   
 d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul intern și Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   
 e) stabileşte componenta nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie. 
 f) aproba procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al 
reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al 
unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de 
învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității 
sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ; 



  g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal 
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;   
 h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 
cadrele didactice repartizate la grupele de copii,  coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare;   
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie , decizia de constituire a comisiilor din cadrul 
unităţii de învăţământ ; 
 j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul structurii care aparţine de 
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - 
care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;   
k) asigura, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de invatamant, a 
programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare; 
l) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație; 
m) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-
educativ, prin asistențe la ore și prin participari la diverse activități educative extracurriculare și 
extrașcolare; 
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de 
învăţământ;   
o) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;   
p)  asigură arhivarea documentelor oficiale ale instituţiei de învăţământ ; 
q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a 
tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului 
de administraţie;   
 r) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor formațiuni 
de studiu -grupe sau la nivelul unității de învatamant, în situații obiective, cum ar fi epidemii, 
intemperii, calamități, alte situații excepționale; aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul 
tehnologiei și al internetului la nivelul unității de învățământ și stabilește, în acord cu profesorii 
diriginși și cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora. 
s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;   
t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul 
unităţii de învăţământ;   
u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului 
didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic, de la programul de lucru;   
 v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 
învăţământ pe care o conduce;  

 (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit 
legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective 
de muncă aplicabile.   

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 
învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate 
cu prevederile legale.   
  (7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 
didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. în 
situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, 
directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat  

(8) Asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de 
administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi 
informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 
   Art. 21 -   În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu 
prevederile ROFUIP directorul emite decizii si note de serviciu.   
    Art. 22 -  Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.   
    Art. 23 - (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii 
de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.   



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

CAP. 4  -  TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 
 

Art. 24. — Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză;  
b) documente de prognoză; 
c) documente de evidenţă. 
Art. 25. — (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 
b) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind 
domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor 
educaţionale. 

Art. 26. — (1) Rapoartele  anuale de activitate se întocmesc de către director; 
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 
propunerea directorului, la  începutul anului şcolar următor. 
Art. 27. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ 

sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către comitetul 
reprezentativ al părinţilor şi Asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin 
informaţii de interes public. 

 Art. 28. — Raportul anual de evaluare internă (R.A.E.I.) se întocmeşte de către comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 
coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 29. — (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza 
documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 
a) planul de dezvoltare instituţională; 
b) planul managerial (pe an şcolar); 
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 
managementului unităţii de învăţământ. 

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al 
părinţilor şi Asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes 
public. 

Art. 30. — (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe 
termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3 — 5 
ani. Acesta conţine: 
a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 
comunitatea locală şi organigramă; 
b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de 
tip PESTE); 
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 
d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 
termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 

(2) Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi 
se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 31. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se 
elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi 
inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 
dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv. 

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



Art. 32. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează 
pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. 
Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul 
de administraţie. 

Art. 33. — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 
formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde 
obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

Art.  34. — Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
a) statul de funcţii; 
b) organigrama unităţii de învăţământ; 
c) planul de şcolarizare. 
 
  

CAP. 5 - PERSONALUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

5.1. Dispoziţii generale 
Art. 35 - (1) Personalul grădiniţei este format din personal didactic de conducere, personal 

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

normelor specifice fiecărei categorii de personal. 
  (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de 
învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu 
unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.   
    Art. 36 - (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul sunt cele reglementate de 
legislaţia în vigoare.   
  (2) Personalul grădiniţei trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul 
ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.   

(3) Personalul din unitatea de învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 
concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor, o vestimentaţie decentă şi un 
comportament responsabil.   

 (4)  Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze 
acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/preșcolarului şi viaţa intimă, privată sau 
familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

 (5) Personalului din grădiniţă îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii şi/sau colegii.   

(6) Personalul grădiniţei are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor, în incinta unităţii de 
învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului cu preşcolarii şi a activităţilor 
extracurriculare/extraşcolare.   

(7) Personalul din grădiniţă are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 
socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură 
cu orice încălcări ale drepturilor copilului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică.   
  Art. 37 - (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 
statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale unităţii de învăţământ.   
  (2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 
organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 
specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.   
  (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.   
      Art. 38 - Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de 
specialitate, care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de 
învăţământ.   
         Art. 39 - La nivelul unităţii de învăţământ, funcţionează următoarele compartimente de 
specialitate: secretariat, financiar și administrativ. 
 
 



5.2. Personalul didactic                        
  Art 40 -Personalul didactic din G.P.N. „Țăndărică” cuprinde persoanele responsabile cu 
instruirea şi educaţia (educatoare, profesor pentru învăţământul preşcolar)  

Art. 41. -  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să 
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 42. - Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 
condiţiile legii ; 

Art. 43 - (1) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 
şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Cadrele didactice din G.P.N. „Țăndărică”  au următoarele drepturi:  
 a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile 
lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 
de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. Cadrele 
didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de 
cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului 
de Administraţie al instituţiei;  
b) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate 
de M.E.C. ; 
c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;  
d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: conceperea activităţii profesionale şi realizarea 
obiectivelor educaţionale ale categoriilor de activităţi de învăţare, prin metodologii care respectă 
principiile psihopedagogice; utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul 
realizării obligaţiilor profesionale; punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea 
procesului de învăţământ; organizarea cu preşcolarii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ 
sau de cercetare ştiinţifică, cu respectarea prevederilor art.19 şi 20 din prezentul Regulament; 
înfiinţarea în grădiniţe a unor  cabinete, cercuri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform 
legislaţiei în vigoare; participarea la viaţa organizaţiei, în toate compartimentele care vizează 
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, 
a Contractului colectiv de muncă;  
e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 
şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul 
desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care 
sănătatea fizică sau psihică a copiilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform 
constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de 
urgenţă;  
f) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 
conduce.  
g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în 
interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;  
h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi 
culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;  
i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul instituţiei şi poate întreprinde 
acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al 
grădiniţei, precum şi demnitatea profesiei de educator;  
j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea 
integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu 
aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii.  

(3) Cadrele didactice din G.P.N. „Țăndărică” au următoarele obligaţii:  
a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să 
acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 
definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;  
b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la secretariat certificatul medical eliberat pe un formular 
specific elaborat de M.E.C.  împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate 
necesară funcţionării în sistemul de învăţământ, la angajare;  
c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 
didactice, cum sunt: prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta 



instituţiei sau în zona limitrofă; comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori 
vizuale;  
d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs, iar la intrarea la activităţi să aibă 
întotdeauna documentele completate la zi : Managementul grupei, catalogul, schiţe de proiecte 
didactice, scenarii pentru activităţile integrate etc. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor 
didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în 
vigoare;  
e) cadrele didactice au responsabilitatea de a duce la îndeplinire obiectivele din cadrul comisiilor din 
care fac parte anual, de a prezenta rapoarte periodice, la solicitarea directorului; inactivitatea cadrului 
didactic într-o comisie duce la diminuarea punctajului acordat, în vederea obţinerii calificativului 
anual. 
f) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 
g) cadrele didactice sunt obligate să observe zilnic starea de sănătate a copiilor, să anunţe şi să 
colaboreze cu asistenta medicală pentru a fi preîntâmpinate anumite aspecte privind sănătatea 
colectivă, să verifice ţinuta copiilor. În situaţia apariţiei unor simptome de boală la copii, educatoarea 
anunţă cadrul sanitar/ directorul instituției care are obligaţia de a lua măsuri de prim ajutor, de a anunţa 
părinţii sau, după caz, salvarea. 
h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă; sunt interzise orice fel de 
consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;  
i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii grădiniţei în maximum 10 zile de la începerea anului 
şcolar planificările anuale şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei pentru 
curriculum;  
j) cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea instituţiei în cazul absenţei de la cursuri din 
motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;  
k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte 
toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;  
l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului instituţiei în 
îndeplinirea obligaţiilor profesionale;  
m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la 
competenţa profesională a altor cadre didactice;  
n) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral ; 
o) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ. 
         
5.3. Personalul didactic auxiliar  

Art. 44 – În G.P.N. „Țăndărică” personalul didactic auxiliar este format din:  secretar şi 
administrator financiar.  

Art. 45 – (1) Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 
prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale 
Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi 
ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.  

(2)– Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în 
vigoare.  

Art. 46 – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:  
(1) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare 

compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar 
sunt cuprinse în fişa postului;  

(2) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la 
care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când 
sunt solicitaţi să participe de către director;  

(3) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile 
cu cadrele didactice, copiii, părinţii, personalul nedidactic al grădiniței, precum şi cu orice persoană 
din afara instituţiei;  

(4) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea 
conducerii grădiniței, considerate de interes major pentru instituţie;  

(5) Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate 
de conducerea unităţii, de I.Ş.J. sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi 
compartimentul în care activează;  



(6) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 
informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.  

(7) Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 
consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;  

(8) Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul 
de sănătate, vizat la zi.  

(9) Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a redacta documentele în format electronic, de 
a respecta termenele de predare a unor situaţii, date statistice etc., de a utiliza programele pentru 
salarizare, de contabilitate, REVISAL, EDUSAL, BDNE., altele. 
 
5.4. Personalul nedidactic 

Art. 47 – (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt 
coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs 
şi validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea consiliului de 
administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 48 — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de membrul din 
CA cu responsabilități în acest sens și administratorul financiar.  

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către Consiliul de administrație, potrivit 
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Directorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile 
unităţii se poate opera schimbarea acestor sectoare. 

 (5) Administratorul financiar sau altă persoană desemnată de către director, trebuie să se 
îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de 
învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/personalului din unitate. 
 Art. 49 -  Personalul nedidactic beneficiază de următoarele drepturi: 
 (1) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
 (2) dreptul la concediu legal de odihnă, la zile libere plătite pentru evenimente familiale 
deosebite, precum şi la zile libere de sărbători legale, conform prevederilor legale în vigoare; 
 (3) dreptul de a beneficia la cerere de concediu fără plată, conform prevederilor legale în 
vigoare; 
 (4) dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
 (5) dreptul la sănătate şi securitate în muncă; 
 (6) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 
muncă; 
 (7) dreptul de a fi informat, consultat şi cooptat, direct sau prin reprezentanţii săi legal aleşi, în 
stabilirea deciziilor importante pentru activităţile instituţiei; 

(8) dreptul la formare profesională; 
(9) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
(10) dreptul la grevă. 

  Art. 50 - (1) Personalul nedidactic  are următoarele obligaţii:  
(a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea instituţiei 
împreună cu şeful compartimentului administrativ;  
(b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea grădiniţei, conform programului de 
lucru şi atribuţiilor din fişa postului;  
(c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea grădiniţei la nivelul sectoarelor repartizate 
şi în conformitate cu fişa postului;  
(d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii 
instituţiei, considerate de interes major pentru instituţie;  
(e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, 
personalul didactic auxiliar, preşcolari, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în unitatea de 
învăţământ;  
(f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a grădiniţei în alte scopuri decât 
cele legate de interesele instituţiei;  



(g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de 
sănătate, vizat la zi.  
(h) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului; 
(i) obligaţia de a respecta disciplina muncii; normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a 
incendiilor şi situaţiilor de urgenţă; 
(j) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
(k) obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
(l) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitate; 
(m) obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfuncţionalităţi şi 
propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora. 

(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 
cuprinse în fişa postului.  
 

CAP. 6 – EVALUAREA PERSONALULUI  INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
6.1. Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar 
 Art. 51 – (1) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face anual în conformitate 
cu legislaţia în vigoare: OM nr. 6143/2011 cu modificările ulterioare aprobate prin OM nr. 3597/2014. 
 (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod 
sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi 
creativităţii, pentru fiecare cadru didactic şi didactic auxiliar. 
 (3) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar respectă graficul de evaluare aprobat de 
CA în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 (4) Fişele de autoevaluare/evaluare sunt validate în consiliul profesoral. 

   (5) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar respectă procedura cuprinsă în 
legislaţia în vigoare şi parcurge următorii paşi: 
(a) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii 
desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de 
învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul aprobat de CA; 
(b) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul 
profesoral al unităţii de învăţământ ; 
(c) La solicitarea  consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare 
depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la 
autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în grădiniță şi nu există, ca obligaţie, la 
portofoliul personal. 
(d) Evaluarea activităţii cadrelor didactice/didactic auxiliar se face conform graficului activităţilor de 
evaluare aprobat de CA ; 
(e) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul 
şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului 
activităţilor de evaluare aprobat ; 
(f) Punctajul obţinut se completează în  rubrica de evaluare menţionată în fişa de 
autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal 
încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie ; 
(g) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii 
de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a 
personalului didactic/didactic auxiliar ; 
(h) Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă 
propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în 
cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului 
la autoevaluare ; 
(i) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic 
auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare ; 
(j) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:     
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 

- de la 84, 99 până la 71 de puncte, calificativul Bine; 
- de la 70, 99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 
- sub 60, 99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 



(k) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru 
fiecare angajat în parte. 
(l) Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor 
didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
(m) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt 
aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la 
şedinţa consiliului de administraţie şi prin adresă scrisă. 
(n) Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în 
termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi 
prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie. 

(6) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra 
punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul aprobat de 
CA ; 
(a) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului ; 
(b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5 
membri cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate 
morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate. 
(c) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea 
în consiliul de administraţie. 
(d) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 
(e) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ. 
(f) La solicitarea cadrului didactic/didactic auxiliar care a contestat punctajul şi/sau calificativul 
acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din 
unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate 
solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 
 Art. 52 – (1) Evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face pe tot parcursul anului 
şcolar prin asistenţele directorului la activităţi, conform calendarului stabilit, al responsabilului comisiei 
pentru curriculum (pentru personalul didactic de predare). 
 (2) Autoevaluarea/evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face prin rapoarte de 
autoevaluare semestriale/anuale, la solicitarea conducerii unităţii. 

   (3) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratul şcolar realizează auditarea periodică 
a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.   
 
6.2. Evaluarea personalului nedidactic 
   Art. 53 -  (1) Evaluarea personalului nedidactic se face la începutul anului calendaristic 
pentru anul anterior, conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.   

   (2) Evaluarea personalului nedidactic respectă procedura de autoevaluare, evaluarea şefului 
ierahic superior, evaluarea CA. 
 (3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului anterior celui în 
care se face evaluarea. 
 (4) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 – 31 ianuarie a fiecărui an. 
 (5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor 
profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ 
sau „nesatisfăcător“. 
 
 

CAP. 7 -  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI  INSTITUŢIEI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
7.1. Reguli privind disciplina muncii 
 Art. 54 - Angajatul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte programul de lucru stabilit, folosind integral şi cu eficienţă maximă timpul de muncă; 



b) să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine, imparţialitate şi în mod conştiincios atribuţiile 
cuprinse în fişa postului şi sarcinile primite de la şefii ierarhici, în timpul şi în condiţiile de calitate 
stabilite; 
c) să respecte normele de conduită în relaţiile cu persoanele din instituţie şi din afara instituţiei şi să 
dea dovadă de cinste şi corectitudine în relaţiile cu aceştia; 
d) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, 
integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la deteriorarea sau distrugerea bunurilor 
materiale; 
e) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii grădiniţei; 
f) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice personale; 
g) să se conformeze dispoziţiilor date de şefii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia 
cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale şi să motiveze în scris refuzul îndeplinirii 
dispoziţiilor primite; 
h)  să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii cu caracter 
normativ, în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfăşurată, 
conformându-se acestora întocmai; 
i)  să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor sau oricăror alte 
situaţii de urgenţă, care ar putea pune în primejdie viaţa şi integritatea corporală  a sa sau a altor 
persoane, clădirile;  
j)  să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi să participe nemijlocit la cursuri de pregătire    
profesională; 
k)  să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;  
l) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul grădiniţei. 

Art. 55-  (1) Absentarea nemotivată este interzisă. 
 (2) În caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de 
muncă, angajatul va anunţa conducerea grădiniţei că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar 
fiind considerat absent nemotivat. 
 (3) Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile în cursul unui an 
calendaristic constituie abatere disciplinară şi atrage după sine concedierea din motive imputabile 
angajatului. 
 (4) Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate atrage după sine sancţionarea 
disciplinară a persoanei care a avut cunoştinţă sau era obligată să cunoască aceste fapte. 

Art. 56 - Inducerea în eroare de către angajaţi, prin folosirea de acte false, declaraţii false, în 
vederea obţinerii unor avantaje prevăzute de legislaţia în vigoare, din partea grădiniţei, I.Ş.J., 
constituie culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz. 

Art. 57 - Se interzice angajaţilor: 
a) să înceteze nejustificat lucrul; 
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal; 
c) să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu 
acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora; 
d) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, 
daruri sau alte avantaje; 
e) să organizeze în sediul grădiniţei sărbătorirea unor zile cu caracter personal; 
f) să introducă sau să consume în sediul grădiniţei băuturi alcoolice; persoana care se află sub influenţa 
băuturilor alcoolice i se interzice desfăşurarea activităţii în instituţie în ziua respectivă, i se întocmeşte, 
de către şeful ierarhic, în prezenţa persoanei vinovate şi a cel puţin doi martori, proces-verbal 
constatator, care va sta la baza pontării, în ziua respectivă - ca absent nemotivat. Refuzul persoanei în 
culpă de a semna procesul-verbal se consemnează în cuprinsul acestuia. Pentru dovedirea prezentării 
la serviciu a unui angajat sub influenţa băuturilor alcoolice ori desfăşurării activităţii în această stare se 
poate apela la un agent de poliţie aflat în exerciţiul funcţiunii, procesul-verbal de constatare întocmit 
de acesta fiind o dovadă concludentă pentru desfacerea disciplinară a contractului de muncă al 
salariatului vinovat. 
g) să se manifeste în mod jignitor faţă de colegi; 
h) să execute în timpul programului lucrări străine intereselor instituţiei;  
 i) să efectueze convorbiri telefonice nejustificate; 

       j) să scoată din sediul grădiniţei fără forme legale, bunuri materiale aparţinând acestuia; 



       k) să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea grădiniţelor cum ar fi: folosirea de aparate 
electrice, fumatul în locuri interzise, folosirea altor surse de iluminat decât cele stabilite de 
administraţie, a aparatelor de încălzit improvizate etc. 

Art. 58  Conducătorii compartimentelor administrativ şi financiar-contabil, de secretariat 
stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăresc îndeplinirea lor de către personalul din subordine. 

Art. 59- (1) - Fiecare salariat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, 
cât şi de bunurile comune ale instituţiei. 
  (2) Este interzisă utilizarea spaţiilor locative, a tehnicii informaţionale (calculatoare, telefoane, 
faxuri), în general a bunurilor instituţiei de către persoane din afara instituţiei. Fac excepţie situaţiile în 
care au loc acţiuni oficiale organizate de grădiniţă, I.Ş.J. care necesită prezenţa şi colaborarea cu 
reprezentanţi ai altor instituţii din ţară sau străinătate. 
 
7.2. Răspundere disciplinară 

Art. 60 – (1) Personalul didactic, didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar 
conform art. 280 Legii educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare.   

(2)  În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:  
a) observaţia scrisă 
b) avertisment   
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;  
d) 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 ori a unei funcţii de 
conducere, de îndrumare şi de control;  
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

Art. 61 – (1) Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

(2)  În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul nedidactic poate primi următoarele 
sancţiuni:   
a) avertisment scris 
b) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;  
c) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
 

CAP. 8 – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR 
DIDACTICE 

          
8.1. Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 
    8.1.1. Consiliul profesoral 
    Art. 62 -   (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul 
profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.   
    (2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.   
    (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din 
unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la 
şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că 
are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de 
bază se consideră abatere disciplinară.   
    (4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al 
membrilor, cadre didactice de conducere, cu norma de bază în unitatea de învăţământ. 
    (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 
numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 
învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la 
începutul şedinţei.   
    (6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, 
în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-
verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.   
    (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor 
sociali.  La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentantul organizaţiei sindicale. 



    (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să 
semneze procesul-verbal de şedinţă.   
    (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 
Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se 
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea 
numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.   
    (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de 
un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul 
se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de 
învăţământ.   

Art.63 In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii 
exceptionale, sedintele consiliului profesoral se pot desfasura on-line, prin mijloace electronice de 
comunicare, in sistem de videoconferinta. 
    Art. 64 -   Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   
 (a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;   
 (b) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 
unitatea de învăţământ, care se face public; 
 (c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului 
didactic;   
 (d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 
instituţională a grădiniței;   
 (e) aprobă componenţa nominală a comisiilor din unitatea de învăţământ;   
 (f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 
educatoarea/institutor/profesor de învăţământ preșcolar; 
 (g) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii 
  (h) avizează oferta de curriculum la decizia grădiniței pentru anul şcolar următor şi o propune spre 
aprobare consiliului de administraţie; 
  (i) avizează proiectul planului de şcolarizare;   
  (j) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora 
se stabileşte calificativul anual;   
   (k) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice;   
   (l) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   
   (m) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare sau din 
proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care 
reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare 
a acestora;   
     n) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea 
de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;   
    (o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în condiţiile legii;   
    (p) îndeplineşte, în limitele legii,  alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum și orice 
alte atribuții legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;   
       Art. 65 -   Documentele consiliului profesoral sunt:   
 a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;   
 b) convocatoare ale consiliului profesoral;   
  c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- 
verbale.  
 
8.2. Responsabilităţi ale personalului didactic din unitatea de învăţământ 
                  
       8.2.1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şi extraşcolare      

Art. 66 -   (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, 
este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de 
Administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 



(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 
activitatea educativă din grădiniță, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de 
părinţi, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.   
    (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia 
formală şi nonformală.   
    (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.   
          Art. 67 -   Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 
următoarele atribuţii:   
 a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniţe;   
 b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupelor;   
 c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de 
către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, 
asociaţiei de părinţi şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie. 
 d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a 
absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 
ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;   
 e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor copiilor, precum şi 
posibilităţile de realizarea a acestora, prin consultarea copiilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor 
şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există 
 f)  prezintă CA rapoarte anuale  privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;   
 g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;   
 h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde 
există şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative. 
  i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali pe teme educative;   
  j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 
nivelul unităţii de învăţământ;   
  k) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 
   Art. 68 -  (1)Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare conţine:   
  a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;   
  b) planul anual al activităţii educative extraşcolare;   
   c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor 
şcolare;   
   d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;   
   e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;   
   f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a preşcolarilor;   
   g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;   
   h) rapoarte de activitate anuale;   
    i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise 
de inspectoratul şcolar şi ministerului, privind activitatea educativă extraşcolară.   
    Art. 69- Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 
administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare 
instituţională a unităţii de învăţământ.   
   (3) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare. 
 
        8.2.2. Profesorul diriginte 

Art. 70 – (1) Cadrele didactice  deţin funcţia de profesor diriginte şi primesc un spor de 10% 
la salariul de bază ;  



Art. 71. — (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 
legali,  profesorul diriginte stabileşte o întâlnire lunară, pentru prezentarea, discutarea problemelor 
educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul grupei, pe site-ul grădiniței. 

(3) Pentru realizarea unei comunicari constante cu parintii sau reprezentantii legali, profesorul 
diriginte stabileste, în acord cu acestia, lunar, o întalnire pentru prezentarea situației școlare a 
preșcolarilor, pentru discutarea problemelor educationale sau comportamentale specifice ale acestora. 
În situații obiective cum ar fi: calamității, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații exceptionale, 
aceste întalniri se pot desfașura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de 
videoconferință. 

Art. 72. — Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 
1. organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de preșcolari; 
b) activităţi educative şi de consiliere; 
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori 
este cazul; 
d) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ. 
e) activitati extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv 
activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

2. monitorizează; 
a) progresul copiilor 
b) frecvenţa  
c) participarea şi rezultatele preșcolarilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
d) comportamentul preșcolarilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 
e) participarea copiilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

3. colaborează cu: 
a) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere; 
b) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de copii, pentru 
iniţierea unor proiecte educaţionale, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 
întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea 
unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de copii; 
c) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează 
activitatea copiilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în 
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
d) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare; 
f) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 
referitoare la preșcolari; 
g) coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea 
privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru 
toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ, care îi implică pe copii; 

4. informează: 
a) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ; 
b) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare înscrierea copiilor la 
clasa pregătitoare; 
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre progresul copiilor, despre comportamentul acestora, 
despre frecvenţă; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 
legali, ori de câte ori este nevoie; 

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. 
  Art. 73. — Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 
a) completează catalogul grupei cu datele personale ale copiilor; 
b) motivează absenţele copiilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 



c) completează fișele de progres individual; 
d)  completează  portofoliul educaţional al copiilor; 
e) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei; 

 
CAP. 9 – COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Art. 74 — (1) La nivelul unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
d) Comisia pentru controlul managerial intern; 
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 
preşcolar şi promovarea interculturalităţii; 

 (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar 
comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de 
comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt : 
a) comisia de inventariere 
b) comisia de casare 
c) comisia de cercetare disciplinară 
d) comisia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor  
e) comisia de recepție 

Art. 75. — (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 
deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 
74 b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi 
de consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există. 

 (2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 
comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţii de învăţământ. 

(3) Unitatea de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie 
de nevoile proprii. 
 
9.1. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

Art. 76 -   La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi 
eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţii, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ.   
  Art. 77 - (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 
faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii respectă 
reglementările naţionale în vigoare.   
   (2) Componenţa nominală a Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie 
şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii se stabileşte prin decizia internă a 
directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.   
  Art. 78 -   Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, 
a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, elaborează şi 
adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în 
mediul preșcolar.   

Art. 79 - În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile 
Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a copiilor şi a personalului didactic şi 
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ, asigurarea 
unui mediu securizat în unitatea de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, 



instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de 
învăţământ.   

Art. 80 -   Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul preşcolar este 
responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de 
acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a personalului şi prevenirea 
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ. În acest sens, Comisia 
pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul preşcolar şi 
promovarea interculturalităţii:   
    a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii 
poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;   
    b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor din unitatea de învăţământ;   
   c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de 
risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor 
şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii 
de învăţământ.   

Art. 81 -   În fiecare unitate de învăţământ, se stabilesc condiţiile de acces în grădiniţă 
personalului unităţii, preşcolarilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.   

Art. 82 -   (1) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului 
profesoral din fiecare unitate de învățământ stabilește pentru preşcolari cel puţin un semn distinctiv, 
cum ar fi : ecuson. 
    
 9.2. Comisia de control managerial intern 

Art. 83 – S.C.I.M. reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate 
de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile 
pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea 
regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; 
prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în 
timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management. Este un 
instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului 
sunt indeplinite.  

Art. 84 – Cadrul normativ care reglementează sistemul de control intern managerial este 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice. 

Art. 85- (1) În cadrul Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava în vederea 
monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de 
control intern managerial, conducătorul entității publice constituie, prin act de decizie internă, o 
structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare. 

(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura 
organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, 
persoană care deține funcție de conducere. Secretarul comisiei și înlocuitorul acestuia sunt desemnați 
de către președinte. 

(3) Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 
președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și 
activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei. 

(4) Președintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a ședințelor, asigură conducerea 
ședințelor și elaborează minutele ședințelor și hotărârile comisiei. 

(5) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a 
activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora. 

(6) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta 
atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la 
risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor 
compartimentelor pentru aplicare. 

(7) Comisia de monitorizare analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre 
aprobare conducătorului entității publice. 



(8) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind 
monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe 
baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor. 

(9) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea 
procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor 
anuale, de la nivelul compartimentelor. 

Art. 86- Comisia are în componenţa sa  3 reprezentanţi ai structurilor organizatorice cu impact 
economic din cadrul Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică” Suceava (director, administrator 
financiar, cadre didactice). 

(1) În vederea desfășurării activității, Comisia de monitorizare elaborează Programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare. 

(2) Obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente 
ale măsurilor de control luate de către conducerea entității se cuprind în Programul de dezvoltare, care 
se actualizează, anual. 

(3) În Programul de dezvoltare se evidențiază, în mod distinct, acțiunile de perfecționare 
profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție 
prin cursuri organizate de organisme de interes public abilitate. 

Art. 87- (1) Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale se 
desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor. 

(2) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în 
domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea 
registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 A - 
Registrul de riscuri. 

(3) În vederea gestionării riscurilor la nivelul instituției, conducătorul acesteia constituie, prin 
act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a riscurilor. 
Pe baza deciziei managementului general se pot constitui echipe de gestionare a riscurilor și la nivelul 
direcțiilor generale/direcțiilor, care raportează Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul entității 
publice. 

(4) Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii/ reprezentanți de compartimente 
sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este 
coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana 
care coordonează Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul 
acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul 
compartimentelor. 

(5) Președintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a ședințelor echipei, 
asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile 
privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea 
acestora. 

(6) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul 
entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și îl actualizează anual. 

7) Modul de organizare și de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se află în 
responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de organizarea entității publice, pe 
baza Regulamentului de organizare și de funcționare al echipei, dar și de volumul și complexitatea 
riscurilor din cadrul entității publice. 

(8) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind 
desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza 
planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se 
discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare. 
             Art. 88 -Atribuţiile comisiei: 

a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Grădiniţei cu 
Program Normal „Țăndărică” Suceava, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, 
termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea 
procedurilor de sistem şi a celor operaţionale specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională etc. 
Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de 
control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale personalului şi 
structurile acestora, alte reglementări şi condiţii specifice ; 



b) supune spre aprobare conducătorului Grădiniţei P.N. „Țăndărică” Suceava programul de 
dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale; 

c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program ; acordă alte termene de 
realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit ; 

d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz ; 
e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial  ale 

compartimentelor G.P.N. „Țăndărică” Suceava ; acestea trebuie să reflecte şi inventarul 
operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective ; 

f) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele G.P.N. „Țăndărică”   
Suceava informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 
sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi 
referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în 
cadrul acestora; 

g) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul G.P.N. „Țăndărică”  
Suceava în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi 
legate de controlul managerial ; 

h) prezintă conducătorului G.P.N. „Țăndărică” Suceava, trimestrial, informări referitoare la 
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu 
programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, 
precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 

Art. 89 - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 
(1) Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii. 
(2) Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control 

managerial intern. 
(3) Aprobă şi asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite 

în cadrul Comisiei către părţile interesate: Conducătorului Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică”  
Suceava şi Compartimentului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării 
şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei Municipiului Suceava. 

(4) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se 
impun pentru respectarea lor. 

(5) Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei. 
(6) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din 

compartimentele Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică”   Suceava, a căror participare este 
necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice. 

(7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de 
activităţi cu specific în cadrul Comisiei. 
  Art. 90 - (1) Conducerea entității asigură elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a 
procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și activităților 
derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia. 

(2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a 
obiectivelor entităților publice se elaborează proceduri formalizate, în coordonarea Comisiei de 
monitorizare. 

(3) Procedurile formalizate se elaborează pe procese sau activități și descriu totalitatea pașilor 
de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților 
și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului 
de conducere și de execuție din cadrul entității publice. 

(4) Procedurile formalizate se elaborează în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 
B - Procedura formalizată din ordinul 200/2016. 

-  Păstrează (clasează) originalele PF realizate; 
- Verifică modul de respectare a prevederilor PS-00 la realizarea PS şi PO, formulează 

observaţii dacă este cazul şi semnează pagina de gardă a PS şi PO; 
- Distribuie PS conform formularului F-PS-00.06 ; 
- Arhivează ediţiile PS retrase ;  
- Primeşte şi înregistrează în registrul propriu aferent procedurilor, PS transmise pentru 

avizare şi PO avizate de conducătorii compartimentelor ; 
- Supune PS spre avizare membrilor Comisiei şi redactează hotărârea Comisiei privind 

avizarea PS ; 



- Alocă codul unei PF ; 
- Analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi participă la consultările 

organizate pentru analiza observaţiilor, în cazul PF ; 
- Înaintează spre avizare preşedintelui Comisiei, PF realizate ; 
- Analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a PF ; 
- Retrage din circulaţie vechile variante ale PF şi distribuie PF cu paginile modificate ale 

reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor ; 
- Păstrează copiile PF. 
Art. 91- (1) Deciziile comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi. 
(2) Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul 

entităților publice, precum și situațiile deosebite, constatate de către Comisia de monitorizare, fac 
obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare semestriale/anuale, conform modelului 
prezentat în anexa nr. 3 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului 
de control intern managerial, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, la termenele 
prevăzute la alin. (4). 

(3) Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial se 
realizează la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorică a entității publice, inclusiv a 
celor subordonate sau aflate în coordonarea acestora. 

(4) Conducătorul fiecărei entități publice elaborează anual Raportul asupra sistemului de 
control intern managerial la data de 31 decembrie 20. . , în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 - 
Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern 
managerial, care se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, la termenele 
prevăzute la alin. (2). 

(5) Entitățile publice care, conform reglementărilor legale, nu se subordonează unei entități 
publice superioare întocmesc documentele prevăzute la art. 8 și 81 ca documente doveditoare ale 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. 

(6) Raportul se transmite odată cu situația financiară anuală și se prezintă organului ierarhic 
superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege. 

(7)Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităților publice, care 
au obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia. Încredințarea unor terți a 
realizării activităților privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial al 
entității publice presupune că, în această situație, conducătorul entității publice nu își îndeplinește 
propriile atribuții cu bune rezultate. 

(8) Organizarea sistemului de control intern managerial al oricărei entități publice are în 
vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel: 
a) obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării - cuprind obiectivele legate de scopurile 
entității publice și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, 
incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor entității publice de utilizare inadecvată sau de 
pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor; 
b) obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne - includ obiectivele legate de 
ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate 
către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea 
fraudei și distorsionarea rezultatelor; 

c) obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprind 
obiectivele legate de asigurarea că activitățile entității se desfășoară în conformitate cu obligațiile 
impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne. 

Art. 92- Nerespectarea atribuţiilor comisiei şi neimplementarea sistemului de control intern 
managerial conduce la imposibilitatea de a constata abaterile de la obiectivele propuse pe fiecare 
compartiment în parte, nu se pot analiza cauzele care le-au determinat şi nu se pot dispune măsuri 
corective sau preventive. De asemenea, nu se pot monitoriza riscurile de la nivelul compartimentelor şi 
nu se asigură administrarea fondurilor insituţiei în mod economic, eficient şi eficace. 
 
 
 



 CAP. 10 - STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI 
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 
10.1 - Compartimentul secretariat 

Art. 93 – (1) Compartimentul secretariat cuprinde un post de secretar care este subordonat 
directorului instituţiei de învăţământ.  

(2) Secretariatul funcţionează pentru  personalul instituţiei, părinţi. 
(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al grădiniţei;  
b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învăţământ;  
c) înscrie şi ţine evidenţa copiilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza 

hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mobilitatea copiilor, cadrelor didactice;  
d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, utilizarea 

corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, privind  statele de funcţii, 
adeverinţe eliberate;  

e) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 
termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

f) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării  concursurilor şi a examenelor 
de ocupare a posturilor vacante pentru personalul nedidactic;  

g) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte 
categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducerea cu 
rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind numărul copiilor înscrişi, etnia, alte date 
solicitate, secretarul va colabora cu cadrele didactice de la grupe; 

h) întocmeşte şi/ sau verifică avizarea documentelor/ documentaţiilor;  
i) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/ adoptarea actelor de autoritate sau pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice 
dintre grădiniţă şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;  

j) păstrează şi aplică ştampila unităţii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi 
semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu 
reglementările stabilite prin ordinul ministrului;  

k) calculează drepturile salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 
l) întocmeşte statele de plată pentru toţi angajaţii instituţiei cu avizul conform al ISJ Suceava;  
m) statele de personal se întocmesc de către secretar, sunt aprobate de director şi 

administratorul financiar şi validate de ISJ Suceava. 
n) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul ISJ Suceava, al autorităţilor 

publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor 
specifice;  

o) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal ale angajaţilor unităţii;  
p) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează 

soluţionarea corespondenţei;  
r) gestionează corespondenţa instituţiei;  
s) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin 
ordin al ministrului Educaţiei Naţionale se fac în conformitate cu prevederile legale ; 

t) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;  

ţ) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 
colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul 
intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
 
10.2 – Serviciul financiar 
 
   10.2.1 –Organizare şi responsabilităţi 

Art.94 — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul grădiniţei în 
care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea 
situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, 



prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar. 
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
(4) Serviciul financiar are următoarele atribuţii principale:  
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-

contabile a unităţii  de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  
b) gestionează, din punct de vedere financiar, întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile 
Consiliului de administraţie;  

c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, din punct de vedere 
financiar;  

d) informează periodic consiliul de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 
e) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor ;  
f) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 

patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a 
documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

g) întocmește şi verifică statele de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 
h) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege 

şi ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar;  
i) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 
j) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-

contabil;  
k) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ 

preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;  
l) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informaţional;  
m) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de 

administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul 
instituţiei;  

n) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;  
l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele 
legale în materie;  

o) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite 
de către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de administraţie.  

(5) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului aprobată 
de director.  
 
10.2.2 - Management financiar 

Art. 95. — (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se 
desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 
(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
Art. 96 — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează 

programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 
încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 97. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 
(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 
 

10.3 - Compartimentul administrativ 
      10.3.1 – Organizare şi responsabilităţi 

Art. 98. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul financiar şi 
cuprinde personalul nedidactic (de îngrijire) al grădiniţei. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  



(3) Administratorul financiar/ persoana desemnată de director sau CA pentru a 
răspunde compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

a) gestionarea bazei materiale; 
  b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrarilor de intreținere, igienizare, 
curățenie și gospodărire a unității de învaățământ; 
  c) întreținerea terenurilor, cladirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 
  d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 
învaățământ; 
  e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituita la nivelul 
compartimentului; 

 f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor 
din gestiune și prezentarea actelor corespunzatoare serviciului financiar; 

 g) evidența consumului de materiale; 
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind 

sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgentă și P.S.I.; 
i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor; 
j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile 

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
 (4) Întregul inventar mobil şi imobil al instituţiei se trece în registrul inventar al acestuia şi în 

evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin instituţiei se poate face numai cu 
îndeplinirea formelor legale.  

(5)  recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 
compartimentului; 

(6) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
 
 
          10.3.2 - Management administrativ 

Art. 99. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţii de învăţământ 
se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 100. — (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia 
de inventariere, numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de 
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea 
administratorului financiar, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art. 101. - Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de 
către consiliul de administraţie. 

Art. 102. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau 
administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 
 
 

CAP. 11 - BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR 
 
11.1. Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 

Art. 103 -   Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului preşcolar sunt 
copiii între 3-6 ani.  

Art. 104 -   (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei din unitatea de 
învăţământ preşcolar se face prin înscrierea copilului, de către părinte, turore legal, în unitatea de 
învăţământ. 
    (2)  Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar se face conform metodologiei aprobate prin 
ordin al MEC. 
  Art. 105 -   (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea 
cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.   
    (2) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei se verifică de către cadrul didactic, care 
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă/prezenţă a copiilor 



    (3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal cadrului didactic 
actele justificative pentru absenţele copilului său.   
    (4) Absenţele sunt justificate prin următoarele documente: adeverinţă eliberată de medicul 
cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical 
eliberat de unitatea sanitară în cazul în care copilul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului 
sau susţinătorului legal al copilului, adresată cadrului didactic în alte condiţii.Toate adeverinţele 
medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale 
copiilor. 
   (5) În cazul absentării copilului timp de 2 săptămâni consecutiv, fără a se aduce la cunoştinţa 
directorului, cadrului didactic motivul, acesta poate fi declarat retras.  
 
11.2.  Drepturi, obligaţii şi recompense ale beneficiarilor primari ai educaţiei  preşcolar 

Art. 106 -   (1) Preşcolarii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate 
în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.   
    (2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la 
imagine al preşcolarilor înscrişi. 
    (3) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea preşcolarilor. 
    (4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale 
preşcolarilor,cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.   

Art. 107- (1) Preşcolarii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea 
corectă  şi parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a 
celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a 
atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.   
    (2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime 
opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia grădiniței aflate în oferta educaţională a unităţii 
de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale copiilor, cu specificul grădiniţei 
şi cu nevoile comunităţii locale. 

Art. 108 -  Preşcolarii  au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.    
Art. 109 - (1) Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia să pună, gratuit, la dispoziţia 

beneficiarilor primari, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora.   
    (2) Preşcolarii beneficiază de unele măsuri de protecţie socială (tichete sociale, supraveghere 
etc) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţiile 
stabilite de legislaţia în vigoare.   

Art. 110 - (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la 
şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de 
studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.   

Art. 111 - (1) Unitatea de învăţământ asigură copiilor servicii complementare. 
    (2) Statul susţine preşcolarii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe 
educaţionale speciale.   
   (3)Preşcolarii beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete 
medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat.   
    (4) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor  
    (5) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la 
muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive 
organizate de instituţiile publice.   
   (6) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 
drepturi ca şi ceilalţi copii. 

 (7) În situaţia în care în instituţie sunt şcolarizaţi preşcolari cu dizabilităţi şi/sau CES,  aceştia 
pot beneficia de măsuri de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive, respectiv de prezenţa 
facilitatorului (părinte, specialist recomandat de părinţi), la solicitarea responsabilului de caz. 
(8) În situaţia în care este necesară prezenţa facilitatorului alături de preşcolar în grădiniţă, programul 
şi modul de organizare a activităţii acestuia se stabileşte împreună cu factorii responsabili (părinte, 
responsabil de caz, facilitator) şi se aprobă în CA.  
           



Art. 112 -   (1) Preşcolarii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare.   
 (2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţii de învăţământ, în cluburi, în palate ale 
copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în 
acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.  
        Art. 113 - (1) Preşcolarii pot fi recompensaţi în cadrul concursurilor cu: diplome, medalii, premii 
în dulciuri, cărţi, jocuri. 

(2) Preşcolarii pot fi recompensaţi cu aprecieri verbale. 
 

CAP 12 - ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAŞCOLARĂ DIN GRĂDINIŢĂ 
 

    Art. 114 -   Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ este concepută ca 
mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii 
de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei cu preşcolarii. 
    Art. 115 -   (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se desfăşoară în 
afara orelor de curs.   
    (2) Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se poate desfăşura fie în 
incinta grădiniței, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în 
baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.   
    Art. 116 - (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ pot fi: 
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, 
antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.   
    (2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, 
concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, tabere, 
vizite, ateliere deschise etc.   
    (3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preşcolari, de către 
educatoare  cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare.   
    (4)  Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ,  în conformitate cu opţiunile copiilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi a 
asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi cu 
resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 
    (5) Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi 
a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte 
prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
    (6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ.   

Art. 117 -   Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de 
învăţământ este parte a evaluării instituţionale.   
 

CAP 13 - EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI PREŞCOLARE 
 

Art. 119 -   Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.   
     Art. 120 Evaluarea se centrează pe comportamente, oferă feed-back real  şi stă la baza 
planurilor individuale de învăţare.   
    Art. 121 - (1) Evaluarea progresului preșcolarilor se realizează pe parcursul anului şcolar.  
   (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a comportamentelor 
dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:   
    a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;   
    b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;   
     c) stimularea preşcolarilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 
cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;   
    d) stimularea pregătirii preşcolarilor capabili de performanţă înaltă.   

Art. 122 - (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărui domeniu experiențial. 
Acestea pot fi:   
  a) probe orale;   
    b) fişe de lucru;   



    c) experimente şi activităţi practice;   
    e) portofolii;   
    f) probe practice;   
    h) alte instrumente stabilite si aprobate de director sau elaborate de către MEC   

Art. 123 - (1) Rezultatele evaluării se exprimă, prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea 
copilului - la nivel preşcolar; 

(2) prin consemnarea în fişa de apreciere a progresului individual, a nivelului de dezvoltare în 
conformitate cu domeniile/subdomeniile de dezvoltare şi a indicatorilor cuprinşi; 

Art. 124 -  Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, 
tutorii sau susţinătorii legali.   
 

CAP 14 – TRANSFERUL COPIILOR 
 

Art 125 - (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar se pot transfera de la o grupă/formaţiune 
de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita 
efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari la grupă/formaţiune de studiu, cu avizul CA. 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 
antepreşcolari/preşcolari la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 
efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 
 
 

CAP. 15– EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

15.1. Dispoziţii generale 
Art. 126 -   Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în 

două forme fundamentale:   
    a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;   
   b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.   
    Art. 127-   (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii de învăţământ reprezintă o 
activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin 
raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la 
standardele asumate în funcţionarea acestora.   
    (2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratul şcolar şi minister, 
prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.   
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratul şcolar:   
    a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare;   
    b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţii de învăţământ.   
    (4) Conducerea unităţii de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 
excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot desfăşura 
activităţile profesionale curente.  
  

15.2.  Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
Art. 128 -   (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de 

învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării.   
    (2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul preuniversitar.   

Art. 129 -   (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 
se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.).   

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie 
şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea grădiniţei împreună cu C.E.A.C. sunt direct responsabile de calitatea educaţiei 
furnizate.   

Art. 130 – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul 
operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a 
calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.  



(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.  

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

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 
activităţii din Grădiniţa cu Program Normal „Țăndărică”   
           Art. 131 -  (1) Misiunea C.E.A.C.este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite 
de instituţia de învăţământ preuniversitar Grădiniţa cu Program Normal „Țăndărică”  Suceava, cu 
scopul de a: 

a) răspunde cerinţelor A.R.A.C.I.P., propune politici şi strategii de  ameliorare a calităţii 
învăţământului preuniversitar. 

b) măsoară capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările 
beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare. 

c) asigură protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul 
învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi 
credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în G.P.N. „Țăndărică” Suceava. 

d) contribuie la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar. 
e) asigură o educaţie de calitate înaltă pentru toţi, care să contribuie la dezvoltarea personală, 

astfel încât să se realizeze dezvoltarea coeziunii sociale. 
Art. 132 -   (1) C.E.A.C. este alcătuit din 7 membri, după cum urmează (se reactualizează 

anual): 
a) 4 cadre didactice; 
b) 1 reprezentant al părinţilor; 
c) 1 reprezentant al Consiliului Local. 
d) 1 lider de sindicat (cadru didactic). 

  (2) Persoanele nominalizate la lin.(1) lit.(a), (b), (c) sunt membrii de drept ai C.E.A.C.şi sunt 
numite pe o perioadă de 1 an. 

(3) C.E.A.C. este condus de un preşedinte desemnat în şedinţa de constituire. Secretarul 
comisiei este desemnat de preşedinte, dintre membrii comisiei în şedinţa de constituire. 

(4) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de preşedintele comisiei. 
(5) Comisia se întruneşte în şedinţe lunar, conform graficului, respectiv în şedinţa 

extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui C.E.A.C. sau a două treimi din 
numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare al C.E.A.C. sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel 
puţin două treimi din totalul membrilor. 

(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 
numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile C.E.A.C. se fac publice pe site-ul  
www.gradinitatandaricasv.ro 

(7) C.E.A.C. îndeplineşte următoarele  atribuţii principale: 
a) în conformitate cu prevederile legale analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională; 
b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de 

performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi 
standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare în conformitate cu notele 
privind problemele transmise de evaluatorii externi. 

c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor 
furnizoare de educaţie; 

d) membrii C.E.A.C. respectă Codul de etică profesională în evaluare. 
e) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a 

calităţii. 
f) aplică manualele de evaluare internă a calităţii. 
g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul 

A.R.A.C.I.P. 
h) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea M.E.C. sau/şi A.R.A.C.I.P., măsurile de 

asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. 
(8) Membrii C.E.A.C., cu excepţia preşedintelui pot fi revocaţi din funcţie prin decizia 

preşedintelui C.E.A.C.  şi înştiinţarea conducerii unităţii şcolare în următoarele situaţii: 
a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive, sau de la trei şedinţe într-un an 

calendaristic; 

http://www.gradinitatandaricasv.ro


b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă 
mai mare de 90 de zile; 

c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de preşedinte; 
d) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare; 
e) la săvârşirea oricărei fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu 

repercursiuni asupra imaginii Grădiniţei cu Program Normal „Țăndărică”  Suceava, M.E.C. sau 
A.R.A.C.I.P., după caz 

Art. 133-  (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: 
a)elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor: 
            A. Capacitatea instituţională care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă 
definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza 
materială; resurse umane. 
            B. Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine 
rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: parcurgerea conţinutului 
programelor de studiu, rezultatele eficiente ale învăţării; activitatea metodică, activitatea financiară a 
organizaţiei. 
            C. Managementul calităţii care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri 
pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea  parcurgerii curriculei şi a 
activităţilor desfăşurate conform fişei de evaluare; proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea 
resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a 
calităţii, transparentă informaţiilor de interes public, cu privire la programele de studii, şi, după caz, 
certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei, conform legii. 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia 
respectivă. 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 sau din străinătate, potrivit legii. 
(2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C. se pot constitui şi alte echipe de lucru 

speciale. 
Art. 134 - (1) Preşedintele C.E.A.C. asigură conducerea executivă şi conducerea operativă a 
comisiei. 
 (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele emite hotărâri, note de sarcini, semnează 

documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii 
  (3) Preşedintele C.E.A.C. are următoarele atribuţii principale: 

a) reprezintă C.E.A.C. în raporturile cu conducerea unităţii, M.E.C., A.R.A.C.I.P., cu celelalte 
autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, cu orice instituţie, organism 
interesat în domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale  în acest sens. 

b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament; 
c)  stabileşte sarcinile membrilor comisiei 
d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării 
e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţii şcolare 
f) elaborează, împreună cu echipa, sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii şi 

ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează 
Directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral 

g) aprobă, împreună cu echipa, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 
personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale. 

Art. 135- (1) Membrii comisiei elaborează sintezele anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale 
unităţii, sintezele activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi sintezele de evaluare instituţională. 

(2) Secretarul C.E.A.C. consemnează în Registrul de procese verbale al C.E.A.C., toate 
hotărârile, notele de sarcini, documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor 
de asigurare a calităţii. 

(3)  Membrii C.E.A.C. au următoarele atribuţii generale: 
a) definesc, în mod explicit valorile, principiile şi indicatori de calitate;  



b) construiesc un consens între  părinţi, cadre didactice şi administraţie locală; 
c) urmăresc respectarea tuturor procedurilor de sistem, operaţionale, a valorilor, principiilor şi 

indicatorilor de calitate definite; 
d) evaluează impactul tuturor proceselor şi al activităţilor din grădiniţă asupra calităţii 

educaţiei oferite.  
e) raportează autorităţilor şi comunităţii modul în care în grădiniţe se asigură calitatea.  
f) propun măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea 

şcolară la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor şi standardelor privind calitatea, dar şi al 
procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea grădiniței. 
 
15.3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

Art. 136 -   (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a 
unităţii şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Preuniversitar.   
   (2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ se realizează în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar.   
    (3) Unitatea de învăţământ se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.   
         
 

CAPITOLUL 16 – PARTENERII EDUCAŢIONALI 
 
16.1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
        Art. 137 -  (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului sunt parteneri educaţionali 
principali ai unităţii de învăţământ.  

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au acces la toate informaţiile legate de 
sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 
învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie—şcoală. 

Art. 138 - (1)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la dezvoltarea şi comportamentul propriului copil.   

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informaţii 
numai referitor la situaţia propriului copil.   

Art. 139 -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta unităţii 
de învăţământ conform regulilor aprobate de CA şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, în anumite 
situaţii: 
a) la aducerea copilului la grădiniţă/la plecarea lui din grădiniţă ; 
b) au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu directorul, cadrul didactic de la grupă ; 
c) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice de la grupe;  
d) depun o cerere/alt document la secretariatul grădiniţei;  
e) participă la acţiunile educative, şedinţe cu părinţii, activităţi de consiliere etc. ; 
f) în cazul unor situații speciale : epidemii, calamități, intemperii, accesul părinților în instituție va fi 
reglementat în funcție de situație prin proceduri și norme specifice ; 
    (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor 
sau susţinătorilor legali în unitatea de învăţământ. 

Art. 140 - (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.   
    (2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.   

Art. 141 -  (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite 
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu 
salariatul unităţii de învăţământ implicat, cu educatoarea, cu directorul unităţii de învăţământ. În 
situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau 
susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.   
    (2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate, fără rezolvarea stării conflictuale, 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la 
inspectoratul şcolar.   



    (3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute, fără rezolvarea stării conflictuale, 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la 
minister. 
 
 16.2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali  

Art. 142 – (1) Părinţii au obligaţia de a se prezenta la cabinetul medical, la intrarea copilului 
în colectivitate pentru a face dovada stării de sănătate prin prezentarea documentelor medicale 
prevăzute de legislaţia în vigoare , de a prezenta corect,  și obiectiv date privind starea de sănătate a 
copiilor; 

 (2) Au responsabilitatea de a informa unitatea de învăţământ asupra problemelor de sănătate 
ale copilului (boli), pentru a preîntâmpina anumite situaţii privind  sănătatea colectivă, de a lua toate 
măsurile de izolare a copilului în situaţia unor îmbolnăviri, evitând astfel degradarea stării de sănătate 
a celorlalţi copii. 

(3) Au obligaţia de a asigura frecvenţa copilului, de a anunţa cadrul didactic dacă absentează 
pe motiv de boală sau  pentru o perioadă mai lungă de timp, din alte motive,  printr-o cerere adresată 
directorului menţionând motivul absenţelor ( concediu de odihnă părinţi, boală, alte motive); după 2 
săptămâni de absenţă nemotivată, copilul va fi scos din evidenţele grădiniţei; 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia să ia legătura cu profesorul pentru 
învăţământul preşcolar  pentru a cunoaşte evoluţia copilului, prin mijloace stabilite de comun acord. 
Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului pentru 
învăţământ preşcolar cu nume, dată şi semnătură. 
  (5)  Au responsabilitatea de a se comporta civilizat în relaţiile cu salariaţii instituţiei, fără a 
aduce atingere demnităţii acestora; este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal 
preşcolarii şi personalul instituţiei;  

(6) Au obligaţia de a respecta programul grădiniţei afişat la intrare şi Regulamentul intern; 
(7) Au obligaţia de a respecta perioada de reînscriere/înscriere a copiilor în instituţie, conform 

etapelor stabilite şi anunţate pe site-ul grădiniţei, afişe, etc.; 
(8) Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/ preșcolarului din învățământul 

preşcolar are obligația de a-l susține pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în 
activitatea de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu 
personalul unității de învățamânt pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități.; 

(9) Au obligaţia de a respecta programul de activităţi la grupe, fără a deranja cadrul didactic în 
timpul orelor de program, cu excepţia unor probleme deosebite (îmbolnăvirea copilului);  

 (10) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului are obligaţia să îl însoţească 
până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl 
preia, în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de 
activitate, împuterniceşte o altă persoană.. 

Art. 143 -   Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii 
de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor.   
 
  16.3. Adunarea generală a părinţilor 
        Art. 144 - (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali ai copiilor de la grupă.   
    (2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a 
echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 
învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor. 
    (3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii 
şi nu situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului respectiv.   
        Art. 145- (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către cadrul didactic, de către 
preşedintele comitetului de părinţi al grupei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor. 
    (2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
ai copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz 
contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta 
hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi.   
 



        16.4. Comitetul de părinţi 
Art. 146 -   (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe, se înfiinţează şi 

funcţionează comitetul de părinţi.   
    (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinţilor, convocată de cadrul didactic care prezidează şedinţa.   
    (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 
    (4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima 
şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică 
profesorului pentru învăţământul preşcolar. 
    (5) Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor 
sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin 
acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
 

Art. 147 -   Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:   
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generala a părinților preşcolarilor grupei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților sau reprezentanților legali; 
   b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare 
la nivelul grupei/clasei și al unității de învățământ; 
  c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, de 
asigurare a siguranței și securității, de combatere a discriminării și de reducere a absenteismului în 
mediul preșcolar; 
    d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a 
grupei/clasei și unității de învățământ, atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau 
juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale 
în domeniul financiar; 
    e) sprijină conducerea unității de învățământnt și educatorul-puericultor/ educatoarea/ 
institutorul/ profesorul pentru invatamant anteprescolar/ prescolar/profesorul diriginte și se implică 
activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei și a unității de învățământ, 
conform hotărârii adunării generale; 
    f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale; 
    g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor in cadrul activităților educative, 
extrașcolare și extracurriculare; 
    h) prezintaă semestrial, adunarii generale a părinților justificarea utilizării fondurilor alocate, 
dacă acestea există. 

Art. 148 -   Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.   

Art. 149 -   (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este 
obligatorie.   
    (2) Sponsorizarea unei grupe de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii, părinţi, 
tutori sau susţinători legali.   
    (3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor sau a personalului din 
unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor. 
 
16.5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia părinţilor 

Art. 150 - (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al 
părinţilor.   

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 
comitetelor de părinţi.   

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, 
nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de 
orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin 
acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 



(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi 
interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 
  Art. 151 -   (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 
vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.   
    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, 
după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.   
    (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.   
    (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din 
numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 
celor prezenţi. în situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o data 
ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 
    (5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice 
şi juridice.   
    (6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.   

(7) In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii 
exceptionale, sedintele consiliului reprezentativ al parintilor se pot desfasura online, prin mijloace 
electronice de comunicare, in sistem de videoconferinta. 
  Art. 152 - Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia Părinţilor are  următoarele 

atribuţii: 
a) propune unităţilor de învăţământ preuniversitar  domeniile care să se studieze prin curriculumul 

la decizia şcolii; 
b) susţine instituţia de învăţământ în recuperarea sumelor restante pentru alimentaţia copiilor, 

stabileşte măsuri împotriva părinţilor care nu plătesc la timp taxa pentru alimente+regia. 
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile/ 

organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 
d) susţine unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea programelor de prevenire şi de 

combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 
e) promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatea locală; 
f) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
g) susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 
h) susţine conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea 

consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 
i) colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

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

j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în întreţinerea şi modernizarea bazei 
materiale; 

k) susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în activitatea de consiliere; 
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice. 
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii 

copiilor; 
n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii copiilor, în spaţiul 

grădiniţelor; 
 o) susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale (,,Ziua grădiniţei”, 
deschiderea anului şcolar, 1 iunie etc.) 
p) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre 
de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

Art. 153 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ 
poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din 
partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:   



    a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 
sportive;   
    b) acordarea de premii copiilor   
    c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;   
    d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 
materială precară;   
    e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 
adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.   
    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la 
nivel local, judeţean, regional şi naţional.   
 
16.6. Contractul educaţional 
         Art. 154 -   (1) Unitatea de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în 
momentul înscrierii preşcolarilor, în registrul de înscriere, un contract educaţional în care sunt înscrise 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.   
    (2) Contractul educaţional  este particularizat la nivelul unităţii de învăţământ prin decizia 
consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.   
       Art. 155 - (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii 
de învăţământ.   
    (2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi 
care se ataşează contractului educaţional.   
       Art. 156 - (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a 
părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, 
tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 
obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.   
    (2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.   
    (3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional.   
    (4) Comitetul de părinţi ale grupei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se 
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.   
 
16.7. Grădiniţa şi comunitatea, parteneriate încheiate cu parteneri educaţionali 

Art. 157– (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, 
colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul G.P.N. „Țăndărică”, în vederea atingerii 
obiectivelor grădiniței.  

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi 
sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către 
grădiniţă.  

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, 
de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.  

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare 
implementării şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii 
preșcolarilor şi a personalului în perimetrul unităţii.  

Art. 158 – G.P.N.  „Țăndărică” poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, 
instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul preşcolarilor.  

Art. 159 – (1) – G.P.N.  „Țăndărică”încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi 
medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor 
educaţionale stabilite prin PDI.  

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.  

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului grădiniţei, în protocol se va specifica 
concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor. 

Art. 160–(1) – G.P.N.  „Țăndărică” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula 
activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea 



personalităţii copiilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile 
respective.  

(2)Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

 
 

CAP. 17 - DISPOZIŢII FINALE 
    
    Art. 161 -   În unitatea de învăţământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.   
    Art. 162 -   (1) În unitatea de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este 
interzisă orice forma de discriminare a copiilor și a personalului angajat. 
          Art. 163 – ROFUÎ se aduce la cunoştinţa fiecărui angajat prin afişare la sediul grădiniţei, site-
ul instituţiei, se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă ulterioare 
datei adoptării, cu respectarea procedurilor de informare a angajaţilor. 

Art. 164 - Regulamentul este aprobat în CA al unității de învățământ; 
 Art. 165 – După aprobare,  prezentul Regulament  este obligatoriu pentru toate categoriile de 
personal angajat, părinţi şi alte persoane care vin în contact cu instituţia de învăţământ. 
 
 
 
                      Director,                                                                         Lider de sindicat, 
            prof. Alecsa Iuliana                                                                          educ. Onesim Maria 


