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Comisia de elaborare a regulamentului:
Președinte: Director, Dorina Dunăreanu
prof. Chelaru Elena- Reprezentantul cadrelor didactice:
Amariei Mirela - Reprezentantul personalului did. aux. și nedidactic
- Reprezentantul părinților
Ungureanu Ramona - Secretarul comisiei

Deviza gradiniţei :

Viziunea gradiniţei:
Grădinița Prichindel - resursă de educație și valori oferite comunității printr-o atitudine
constant proactivă și prosocială, își propune să ofere preșcolarilor accesul la o educație de calitate,
promovand valorile educaţiei europene, asigurând un climat socio – educațional adecvat, un mediu
democratic și creativ de dezvoltare pentru fiecare copil.

Misiunea gradinitei:
Promovează o educație de calitate, educație incluzivă și asigură șanse egale;
Realizează un demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi
folosirea la maximum a potenţialităţilor preșcolarilor;
Implementează strategii de învățare conform stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților
și gradului de motivare a fiecărui copil;
Cultivă un sistem de valori și o etică managerială bazată pe transparență, comunicare și înțelegere, în
care atribuțiile și responsabilitățile să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel;
Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor
accesul la informaţie şi cunoaştere;
Incurajează concurența loială, respectul față de profesie, înaltă calitate, exprimată prin atașamentul
pentru copil, receptivitatea la nou și performanță;
Năzuiește spre un învăţământ adaptat la valorile europene;
Dezvoltă spiritul competitiv, stimulează performanţă şi excelenţă;
Eficientizează procesul de predare-invăţare, evaluare şi serviciile educaţionale în vederea atingerii
standardelor profesionale;
Lărgește cadrul culturii organizaționale transmițând valorile acesteia preșcolarilor, părinților,
membrilor comunității cât și partenerilor;
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Titlul I
Dispoziţii generale
Capitolul 1
Cadrul de reglementare
Art.1. (1) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, constituie un
sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic
auxiliar şi administrativ/nedidactic din grădiniță, precum şi pentru beneficiarii educaţiei, pentru
părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora și asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011,
Legea educaţiei naţionale şi a celorlalte norme legale al căror obiect de reglementare îl constituie
raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar.
(2) Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava se organizează şi funcţionează
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament.
Art.2. (1)Dispoziţiile prezentului regulament vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu
ROFUIP aprobat în baza OM 5115/2014, Legea Nr.1/2011 (Legea învățământului), Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene, , precum şi cu prevederile Constituţiei României, ale Legii 53/2003, (Codul
Muncii), modificată și completată de Legea nr.11/2011, ale Legii nr.87/2007 (Legea calității în
educație), precum și prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente.
(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ a fost
elaborat de un colectiv de lucru, coordonat de directorul unității. Din colectivul de lucru, numit
prin hotărârea consiliului de administraţie, face parte şi președintele Comitetului Reprezentativ al
Părinților.
(3)Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, a fost
dezbătut în consiliul profesoral, la care a participat cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar
şi nedidactic.
(4) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este
aprobat, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie și înregistrat la secretariatul unității.
(5). Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, și a părinţilor,
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se afişează la avizier.
Educatoarele/profesorii pentru învăţământul preşcolar/profesorii diriginţi au obligaţia de a
prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de
învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preșcolarilor îşi vor asuma, prin semnătură,
faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ.
(6) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este
obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ
constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ poate fi revizuit
anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru
revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se depun în scris

3

şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au
avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare
prevăzute în prezentul Regulament.
(8) Regulamentul intern al unitatii de învatamânt contine dispozitiile obligatorii
prevazute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare si în contractele colective de munca aplicabile, si se aproba prin hotarâre
a Consiliului de administratie, dupa consultarea organizatiilor sindicale din unitatea de
învatamânt, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învatamânt preuniversitar din unitatea de învatamânt.
Capitolul 2
Principii de organizare și finalitățile învăţământului preșcolar
Art.3. .-Unităţile de învăţământ preșcolar se organizează şi funcţionează, conform legii, pe baza
principiilor:
a)
-echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
b)
-calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă
şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
c)
-centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
d)
-eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin
gestionarea resurselor existente;
e)
-recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase;
f)
-transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin
comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
g)
-incluziunii sociale;
Art.4. Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” urmărește realizarea misiunii stabilite prin
PDI și a țintelor strtegice avân ca prioritate obiective realizabile, sustenabile, măsurabile și
realiste.
Art.5.(1) Obiectivele învăţământului preșcolar se realizează prin intermediul unor strategii
didactice moderne, fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei şi adaptate la
contexte variate de practică preșcolară.
(3) Educaţia timpurie , ca prima treaptă de pregătire pentru educaţia formala, asigură
intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani) prin formarea
capacităţii de a învăţa.
(4)Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, având ca finalitate
dobândirea şi dezvoltarea de atitudini, cunoştinţe, abilităţi/deprinderi şi competenţe necesare
pentru împlinirea personală şi integrarea socială.
Art.6. Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” se organizează şi funcţionează independent
de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi
funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă
politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de
conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi
psihică a preșolarilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic.
Titlul II
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Organizarea grădiniţei
Capitolul 1
Cadrul legal de organizare și funcționare
Art.7.- (1)Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” este o unitatea de învățământ cu
personalitate juridică (PJ)și are următoarele elemente definitorii:
a) act de înființare;
b) cod de identitate fiscală (CIF);
c) cont în Trezoreria Statului;
d) Sigiliu/ştampilă cu însemnele Ministerului Educaţiei Naționale şi denumirea exactă a unităţii
de învăţământ;
e) dispune de patrimoniu în proprietate publică prin administrare de la Primăria municipiului
(sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
(2)Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” are conducere, personal, buget şi
patrimoniu proprii, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie
instituţională şi decizională.
(3)Organizarea Grădiniței„Prichindel” respectă prevederile Legii învăţământului
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de
M.E.N.
Art.8. - Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” este obligată să şcolarizeze, cu prioritate, în
limita planului de şcolarizare aprobat, preșcolarii care au domiciliul în aria de cuprindere a
unităţii de învăţământ. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea
părintelui/tutorelui legal.
Art.9. - Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă
grădiniță, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări
scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al
grădiniței la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea
şcolarizării preșcolarilor aflaţi în aria de cuprindere a grădiniței respective.
Art.10.- Planul de şcolarizare al unităţii de învăţământ se fundamentează şi se întocmește, în
conformitate cu proiectul de dezvoltare instituțională, este coordonat de către director, după
consultarea consiliului profesoral, a reprezentanţilor părinţilor, și se aprobă de către consiliul de
administraţie al acesteia, cu avizul conform al inspectoratului şcolar județean.
Art.12. -În condițiile legii, autorităţile administraţiei publice locale au obligația de a asigura, din
punct de vedere material, desfăşurarea optimă a activității din grădiniță și condițiile pentru
generalizarea treptată a învățământului preșcolar.
Capitolul 2
Organizarea programului grădiniței
Art.13.(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale etc., cursurile
şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
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a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolar general;
b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti, la
cererea inspectorului şcolar general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu
aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea
cursurilor.
Art.14.(1) În perioada vacanţelor şcolare grădiniţele pot organiza, separat sau în colaborare,
activităţi educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, care aprobă şi
costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele
colective aplicabile pentru tot personalul unităţii.
(2) Grădinița cu program prelungit poate fi inchisă temporar, cu acordul inspectoratului
scolar si cu atentionarea părintilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curătenie, reparații
sau dezinfectii.
(3). -In perioada inchiderii unitatii, inspectoratul scolar si conducerea gradinitei vor lua
masuri de asigurare a protectiei copiilor contactând unitati apropiate care functionează în
perioada respectivă și pot prelua acei copii.
Art.15. Programul grădiniței este stabilit și aprobat în CA și respectă Planul de învățământ
pentru învățământul preșcolar, după cum urmează:
(1)Programul grădiniței:
ACTIVITATI CU COPIII
l.Primirea copiilor, jocuri si activitati alese
2.Micul dejun
3.Activităţi de învățare -ALA și ADP (activ.
liber -alese și activ. de dezv.personală)
4.Activitati pe domenii experențiale (activ.
integrate sau pe discipline)
5.Jocuri și ctivități liber alese, recreative.
7.Masa de prânz
8.Somnul de zi
9.Gustarea
10.Activitati de învățare de după-amiază
11.Preluarea copiilor de către părinți/discuții cu
aceștia, consiliere

Schema orara
6,00-8,30
8.30-9,00/9,30
9,00 – 10,00
9,30- 11,00
11,00-12 ,00
11,30-12.45
13,00-15.00
15.00 -16,00
16,00-16,30
16,30-17,00
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(2)Plan de învățământ
Intervalul de
Categorii de
activităţi
vârstă
NIVEL
învăţare
3-5 ani- nivel I

Nr.de
activităţi
pe săpt.

Nr.ore/tură
din
norma
cadrului
didactic

Activ. pe domenii
experenţiale
Jocuri şi activităţi alese

7 tura I +
7 tura II
10 tura I +
5 tura II

2h x 5 zile=10h
pentru fiecare tură
1,5 h x 5 zile = 7,5 h
pentru fiecare tură

Activ. de
personală

5 tura I +
10 tura II

1,5 h x 5 zile = 7,5h
pentru fiecare tură

22 –tura.I
22 – tura II
10 –tura I
+
10 -tura II
10-tura I +
5 –tura II

25 h
pentru fiecare tură
3h x 5 zile = 15h
pentru fiecare tură

6-tura I +
11-tura II

1h x 5 zile = 5 h
pentru fiecare tură

26
pentru
fiecare tură

25 h
pentru fiecare tură

de

dezvoltare

TOTAL
5-7 ani –nivel II

Activ. pe domenii
experenţiale
Jocuri şi activităţi alese

Activ. de dezvoltare
personală ( 2 activ .opt.)
TOTAL

1h x 5 zile = 5h
pentru fiecare tură

Art.16. Activitatea instructiv-educativă din gradinită se desfasoara pe baza unei planificări
calendaristice stabilite de educatoare. Aceasta respectă prevederile planului de invatamant pentru
grupa respectiva, şi a Curriculumului Naţional aprobat prin Ordin al Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării Nr.5233-din 01- 09 -2008,iar orarul zilnic poate fi flexibil.
Capitolul 3
Formaţiunile de studiu
Art.17.(1) La nivelul grădiniței, grupele de preșcolari sunt organizate respectând particularitățile
de vârstă (nivele de vârstă ), prin consultarea consiliului profesoral și aprobarea consiliului de
administraţie, respectând prevederilor legale.
(2).–La nivelul grădiniței, grupele de preșcolari cuprind conform legislației în vigoare în
medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20; având în vedere specificul
grădiniței și cartierul în care este amplasată, la începutul fiecărui an școlar Consiliul de
administrație poate aproba grupe în a căror componență pot fi și 25-30 de preșcolari pentru a
putea răspunde solicitărilor de înscriere.
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Titlul III
Managementul unităţii de învățământ
Capitolul 1
Dispoziţii generale
Art.18.(1) Managementul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat, în
conformitate cu prevederile legale.
(2) În conformitate cu prevederile legale, Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”
este condusă de consiliul de administraţie și de director.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea grădiniței se consultă cu toate
organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al
părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale.
(4) Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar se asigură
de către inspectoratele şcolare județene, printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanțele
judecătorești a unităţilor de învăţământ preuniversitar se face pe bază de delegaţie emisă de
director.
Directorul unităţii are obligaţia de a urmări derularea proceselor şi de a depune toate diligenţele
necesare soluţionării corecte şi legale a dosarelor.
Capitolul 2
Consiliul de administraţie
Art.19. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2)Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei
de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei naționale.
Art.20 (1) Consiliul de administraţie ca organ de conducere al unităţii de învăţământ este
constituit din 9 membri, în conformitate cu prevederile art.4, litera a) din Metodologia de
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, stabilită prin ordin al ministrului
Educaţiei Naţionale și a Hotărârii Consiliului de Administrație al ISJ Suceava comunicată prin
adresa nr.8935 din 02.10.2014 și are următoarea componență: 4 cadre didactice, inclusiv
directorul unității de învățământ, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al
primarului, 2 reprezentanti ai Consiliului Local.
(2)Consiliul de administrație este condus de un președinte în persoana directorului
unității, conform art.10, al.1 din Metodologia de organizare şi de funcţionare a consiliului de
administraţie, ajutat de un secretar ales din rândul cadrelor didactice, care nu are drept de vot.
(3)Ședințele consiliului de administrație au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea președintelui CA sau a 2/3 din numărul membrilor, a 2/3 din numărul membrilor
Consiliului profesoral sau a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Reprezentativ al Părinților. În
funcție de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către consiliul de administrație se face prin
majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorității celor prezenți,
conform legii.
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(4)Preşedintele

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul
organizaţiei sindicale la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de
administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea
şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În
cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de
convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă,
fax, e-mail sau sub semnătură.
Art.21. Atribuțiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, și cu
ale prevederilor prezentului regulament.
Art.22. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
(1)-aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ
preuniversitar; aprobă planul managerial al directorului unității de învățământ preuniversitar;
(2) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de
învățământ şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;
(3) avizează proiectul planului de școlarizare;
(4) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;
(5) aprobă transferurile preșcolarilor în conformitate cu prevederile ROFUIP;
(6) adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse bugetare și avizează execuția bugetară
la nivelul unității de învățământ preuniversitar;
(7) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a unității, după ce a fost dezbătut în
consiliul profesoral, în comisia paritară;
(8) numește comisiile de cercetare disciplinară;
(9) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de
învăţământ;
(10) aprobă orarul instituției de învățământ;
(11) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a preșcolarilor, solicitând
rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
(12) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte
componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept
proprietatea unităţii de învăţământ;
(13) aprobă curriculumul la decizia grădiniței la propunerea consiliului profesoral și a CRP;
(14) aprobă proiectul de încadrare cu personal didactic și statul de personal;
(15) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi indicatorii de evaluare specifice
unităţii de învăţământ , pentru toate categoriile de personal, în vederea acordării calificativelor
anuale ; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale
tuturor salariaţilor unităţii de învățământ;
(16) acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza rapoartelor de
autoevaluare ale cadrelor didactice, a propunerilor rezultate din Raportul general privind starea
şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ, a analizei în cadrul comisiei metodice, a
celorlalte compartimente funcţionale;
(17) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea
consiliului profesoral;
(18) acordă titlul de “profesorul anului”, pe unitatea de învățământ , personalului cu rezultate
deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;
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(19) sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform
legii;
(20) își asumă răspunderea public;
(21) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului
educaţiei.
Art. 23. Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
(1)elaborează hotărârile şi deciziile adoptate de către consiliul de administraţie;
(2)conduce şedinţele consiliului de administraţie;
(3)semnează hotărârile adoptate în perioada exercitării mandatului;
(4)semnează deciziile luate de către consiliul de administraţie în situaţiile prevăzute de lege;
(5)semnează documentele aprobate de către consiliul de administraţie, în toate situaţiile
prevăzute de lege;
(6)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie
în situaţiile prevăzute de lege şi de către metodologie;
(7)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor
necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor şi comunicării hotărârilor şi deciziilor
adoptate;
Art.24.(1) Secretarul consiliului de administraţie este ales pentru un mandat cu durata unui an
şcolar, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.
(2) Responsabilităţile de secretar al consiliului de administraţie pot fi preluate, în absența
acestuia, prin dispoziţia preşedintelui de şedinţă, de către unul dintre membrii consiliului de
administraţie sau, prin hotărârea, cu majoritate simplă, de către o altă persoană, angajată în
unitatea de învăţământ respectivă.
Art.25. Secretarul consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
(1) asigură, în scris, convocarea membrilor consiliului de administraţie;
(2) asigură, în scris, convocarea liderului sindical;
(3) redactează lizibil şi inteligibil procesul verbal în registrul unic al consiliului de
administraţie;
(4)aduce la cunoştinţa salariaţilor şi părţilor interesate hotărârile adoptate de către consiliul
de administraţie;
(5)răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi adoptate de către consiliul de
administraţie: registrul unic în care sunt consemnate procesele verbale redactate în timpul
şedinţelor consiliului de administraţie, hotărâri elaborate şi adoptate, decizii luate în consiliul de
administraţie şi alte documente specifice.
Art.26. Consiliului de administraţie funcționează conform legislației în vigoare:
(1)Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Şedinţele
sunt
statutare dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de
administraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2)După prima şedinţă statutară, consiliul de administraţie se consideră constituit.
(3)Dacă, după 3 convocări, în decursul intervalului de o lună de la emiterea deciziei de
numire a membrilor noului CA de către directorul unităţii de învăţămât, consiliul de
administraţie nu se întruneşte în şedinţă statutară, se reconfirmă fiecare membru, după caz.
Acolo unde este cazul, vor fi reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului
de administraţie.
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(4)Directorul unităţii de învăţământ solicită în scris consiliului local, primarului, consiliului
reprezentativ al părinţilor , înlocuirea persoanelor care şi-au pierdut calitatea de membru al
consiliului de administraţie.
(5)Directorul unităţii de învăţământ actualizează decizia privind numirea membrilor, după
caz, pe baza hotărârii CA.
(6)Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii
consiliului de administraţie.
(8)Revocarea membrilor consiliului de administraţie este de drept în următoarele situații:
a) înregistrarea a 3 absenţe consecutive/5 absenţe în decursul unui an școlar la ședințele
ordinare ale consiliului de administraţie;
b) retragerea, înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat membrul respectiv,în
cazul în care se află într-o situaţie conflictuală, de natură juridică, cu unitatea de învăţământ;
c) membrii consiliului de administraţie care nu îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1)
şi (2) ale art. 11 din metodologia de organizare și funcționare a CA, la sfârşitul primului an de
mandat.
d) prin demisie;
e) a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost lipsit de dreptul de a ocupa
un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
(9)Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face prin votul a jumătate plus unu
din numărul membrilor prezenţi, în următoarele situaţii:
a) săvârşirea de abateri care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de
învăţământ;
b) neîndeplinirea din culpă a atribuţiilor delegate în cadrul consiliului de administraţie;
Art.27. Consiliului de administraţie funcționează operând cu următoarele documente/ instrumente:
(1)tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;
(2) convocatoarele consiliului de administraţie;
(3) registrul de procese- verbale al consiliului de administraţie;
(4) documentele dezbătute și aprobate în CA;
(5) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedintele CA şi înregistrate la secretariat.

Capitolul 3
Directorul
Art.28.(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu
atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu
prevederile prezentului regulament, precum și cu alte reglementări legale.
(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.
(3) Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii
suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu
primarul municipiului Suceava.
(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.
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(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.
Art 29.În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul unităţii are următoarele
atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de
învăţământ;
d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile
administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor
şi elevilor;
e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel
naţional şi local;
g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării
unităţii de învăţământ;
h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o
conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de
administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al
părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale
şi a inspectoratului 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) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d)răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 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; răspunde de
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale
personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post
şi angajarea personalului;
d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul
Educaţiei Naţionale.
(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;
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c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de
indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea
datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de
personal şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
h) stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de
învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
i) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de
administraţie;
j) aprobă graficul serviciului pe grădiniță al personalului didactic; atribuţiile acestora sunt:
 Supravegheaza desfasurarea in bune condiţiuni a întregii activităţi din unitate;
 Raspunde de toate disfuncţionalităţile produse în toate sectoarele de activitate şi găseşte
prin
consultarea C.A., soluţiile cele mai bune de rezolvare a acestora;
 Verifică zilnic modul în care se servește masa , află de la fiecare educatoare neajunsurile
şi disfuncţionalităţile existente;
 Participă zilnic între orele 13,00-14,00 la scoaterea alimentelor;
 Inregistrează propunerile întregului personal făcute în vederea reglementării şi
îmbunătăţirii activităţii din toate compartimentele şi le aduce la cunoştinţa C.A;
 Supraveghează modul în care părinţii respectă programul de sosire şi plecare a copiilor de
la grădiniţă;(închiderea şi deschiderea uşei de la intrare la orele stabilite);
 Participă împreună cu directorul la controalele ce se efectuează periodic şi inopinat în
toate sectoarele de activitate;
 Participă la întocmirea meniului saptămânal;
 La sfârşitul serviciului zilnic predă colegei toată situaţia constatată dacă se întâmplă
lucruri deosebite ce necesită gestionare permanentă (verbal sau scris).
 Problemele ce se ivesc în orice sector de activitate constatate de salariaţi sunt aduse la
cunoştinţa educatoarei de serviciu care trebuie să găsească soluţii de rezolvare împreună cu
directorul sau cu membrii C.A;
 La sfîrşitul perioadei de serviciu consemnează într-un proces verbal toate constatările din
timpul serviciului şi stabileşte care sunt priorităţile pentru perioada următoare;( un proces
verbal comun pentru ambele ture intocmit la final de saptamana)
 În lipsa directorului, educatoarea de serviciu răspunde de tot ce se întâmplă în unitate.
k) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al
unităţii de învăţământ;
l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitate şi le supune spre aprobare consiliului
de administraţie;
m) asigură, prin responsabilii comisiilor de lucru, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor de activități şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor obținute de preșcolari;
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n) controlează, cu sprijinul coordonatorului CEAC și a membrilor CA calitatea procesului
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la
diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
p) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în
colectivul grădiniței;
r) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare,
responsabililor comisiei metodice și CEAC cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
s) 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;
ș) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele
unităţii de învăţământ pe care o conduce;
t) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
ț) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:
u) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
v) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către
reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu
drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă
la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.
(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 cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile
legale.
(7) In lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru
al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinara şi
se sancţionează conform legii.
Art.30.În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile
art.29, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.
Art. 31.(1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ
în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.
(2)În cazul în care acest organism încalcă prevederile legale, directorul interzice aplicarea
lor și
va informa, în termen de trei zile, inspectorul școlar general.
(3)Directorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza normelor
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale.
(4)Directorul beneficiază de indemnizație de conducere, conform reglementărilor legale în
vigoare.
(5)Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către inspectorul școlar general.
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Titlul IV
Personalul unităţii de învăţământ
Capitolul 1
Dispoziţii generale
Art.32. (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi
didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal
nedidactic.
(2)Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama grădiniței,
prin statele de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a grădiniței.
(3)Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă,
organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, sau alte
structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care grădinița acţionează pentru
aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuțiilor
specifice. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de
către consiliul de administraţie și se înregistrează ca document oficial.
(4) Selectia personalului didactic si a celui nedidactic se face prin concurs/examen,
conform normelor specifice.
(5)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic se realizează
prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul
său legal.
(6)Planurile de vacantare a posturilor și încadrare cu personal se întocmesc de către
director, prin compartimentul secretariat, pe baza analizei în cadrul consiliului profesoral a
situațiilor de existente, şi se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al
inspectoratului şcolar județean.
(7)Personalul didactic de predare este organizat în comisie metodică și comisii de lucru
pe
diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile
prezentului regulament.
(8)Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de
specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama proprie şi
hotărârile interne ale grădiniței.
(9)La nivelul grădiniței funcţionează următoarele compartimente de specialitate
(secretariat, financiar-contabil, administrativ )
Capitolul 2
Personalul didactic
Art. 33. - Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 34. - Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi
instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.
Art. 35. (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte
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din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se
stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în
condiţiile legii.
Art. 36. - Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea preșcolarilor
sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează
conform legii.
Capitolul 3
3.1.Personalul didactic auxiliar de execuție
Art. 37. -(1) Personalul didactic auxiliar de execuție (îngrijitor pentru preșcolari) îsi
desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr.1 /2011 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale OUG 43/2016, OUG 57/ 2016 Și ale contractelor colective de muncă
aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare de
execuție (îngrijitor pentru preșcolari) dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director.
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează
rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului didactic auxiliar de execuție (îngrijitor pentru preșcolari) în
unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului
de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art. 38.- (1) Activitatea personalului didactic de execuție este coordonată, de regulă, de
administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului auxiliar de execuție (îngrijitor pentru preșcolari) se stabileşte de
către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către
directorul unităţii de învăţământ.
Programul zilnic:
Schimbul I : 6,00-14,00, dupa cum urmează:
- 6-8.30, curatenia pe sector, aeresirea obligatorie a tuturor spaţiilor, supravegherea copiilor;
- 8.30-9,30 - servirea micului dejun;
- 9,00-9,30-10,00- pregătirea claselor pentru lecţii,insoţirea copiilor la grupurile sanitare;
- 9,30-10,00- efectuarea curateniei pe sectorul repartizat;
- 10,00-11,15- 11,45- servicii pentru buna desfasurare a procesului didactic ;
- 11,15-12,15 (prima tură de copii ce servesc masa),-pregătirea claselor pentru somn,
pregătirea copiilor pentru servirea mesei de prânz, servirea prânzului;
- 11,45-12,45 (a doua tură de copii ce servesc prânzul)- pregătirea claselor pentru somn,
pregătirea copiilor pentru servirea mesei de prânz,servirea prânzului;
- 12,15- 13,15–spălat, pregatire pentru somn, îmbrăcat ,dezbrăcat copii,culcatul copiilor;
- 13,15-14,00 – supravegherea copiilor la somn, predarea la colega de schimb a stării
sectorului.
Schimbul II :11,00- 19,00, după cum urmează:
- 11,00-11,15-preluarea sectorului;
- 11,15-12,45-pregătirea claselor pentru somn, pregătirea copiilor pentru servirea mesei
de prânz,servirea prânzului;
- 12,15- 13,15– spălat,pregatire pentru somn, îmbrăcat ,dezbrăcat copii,culcatul copiilor;
- 13,15-14,45-supravegherea somnului, curăţenie pe sector,servicii pentru bunul mers al
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-

intregii activităţi;
14,45-16,00-sculatul copiilor,strânsul paturilor,pregătirea pentru servirea gustării,
servirea gustării;
16,00-17,00- servicii diverse la grupe şi în restul sectorului;
17,00 - 19,00- aeresirea obligatorie a tuturor spaţiilor,efectuarea curateniei pe toate
sectoarele (grupuri sanitare, săli de grupă,holuri, casa scărilor),verificarea geamurilor,
verificarea tuturor spaţiilor pentru securitate.

3.2. Personalul nedidactic
Art. 37.a. -(1) Personalul nedidactic îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor
colective de munca aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate
de învăţământ sunt coordonate de director.
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se
face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului
individual de muncă.
Art. 38.a. - (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de
administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ.
Atribuții muncitor calificat în sectorul Bucătărie:
Schimbul I : 6,00-14,00;
Schimbul II: 9,00- 17,00;
- asigură pregătirea hranei elevilor conform LZA (Listei zilnice de alimente) şi în limita
alocaţiei stabilite;
- gestionează alimentele primite de la magazie până în momentul servirii mesei la copii;
- răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cantina
grădiniței;
- răspunde de asigurarea curăţeniei şi a igienei în sala de mese, bucătărie, holuri, camere
anexe, grupuri sociale;
- urmăreşte zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite şi semnalează prompt
orice neregulă, conform condiţiilor prevăzute de organele sanitare;
- respectă orarul de servire a mesei;
- respectă normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă;
- execută orice alte sarcini primite de la şeful direct sau de la conducerea grădiniței;
- desfășoară activitățile zilnice specifice sectorului în compartimentele bine delimitate,
respectând reperele orare, tehnicile de lucru stabilite, condițiile igienico-sanitare;
- manifestă interes maxim și responsabilitate pentru calitatea meniurilor;
- respectă cantitățile de alimente precizate de rețetar;
- respectă cu strictețe drumul alimentelor de la magazie până la servirea lor în stare
preparată, în sala de mese;
- respectă condițiile de debarasare a resturilor alimentare și de spălare, dezinfectare și
depozitare a veselei;
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-

resposabilul desemnat al sectorului Bucătărie răspunde de buna desfășurare a întregii
activități din acest sector inclusiv de organizarea activității zilnice a celorlalți
muncitori.

Atribuții muncitor necalificat în sectorul Spălătorie:
Program de lucru: 6,00-14,00.
- efectuează zilnic toate operaţiunile privind schimbarea lenjeriei, prosoapelor,etc., respectând
fluxul acestora;
- verificarea periodica a mobilierului şi a instalaţiei din spǎlǎtor;
- -recondiţionarea lenjeriei deteriorate;
- -supravegherea lucrǎrilor efectuate în gradinita sau intervenţia personală în cazuri de excepţie
şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări;
- -îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
- -asigurarea curǎţeniei la locul de muncǎ;
- -acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice;
- -sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în
domeniul de activitate;
- -însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi a normelor
PSI;
- să manifesta o atitudine colegiala si un comportament corespunzator fata de tot personalul din
unitate;
- -să comunice in limitele competenţelor de serviciu cu intreg personalul din unitate;
- -raspunde şi rezolva sarcinile cu responsabilitate ;
- -să manifesta interes in rezolvarea tuturor problemelor ivite pe sector colaborand in acest sens
cu administratorul si directorul unitatii;
- -are o ţinută adecvata la locul de muncă;
- -participă la acţiuni de recondiţionare a materialelor existente in inventarul spalatoriei;
- -ajuta la procurarea materialelor si obiectelor pentru dotarea sectorului;
- -efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia pe sector;
- -participă la curăţenia generală în vacanţe şi după reparaţii curente sau urgenţe;
- -participă la cursuri de igienă conform legii;
- -respecta masurile de folosire a aparatelor necesare în realizarea lucrarilor din acest sector;
- -utilizează corect, eficient, raţional, economic, aparatura si obiectele din dotare;
- -utilizeaza corect materialele de curatenie pentru intretinerea in conditii bune a mobilierului,
obiectelor, aparaturii şi a tuturor spaţiilor ;
- -participă periodic conform graficelor la instructajele de protecţia muncii şi PSI;
- este interzisǎ pǎrǎsirea locului de muncǎ fǎrǎ aprobarea conducerii şcolii (director/director
adjunct) sau a administratorului.
Atribuții muncitor calificat de întreținere
Program de lucru: 6,00-14,00.
 efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile de clădire, inclusiv la
clădirile şcolilor primare;
 igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăvelivopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul;
 execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul;
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execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de
învăţământ;
În perioadele de vârf va avea şi următoarele sarcini de serviciu:
 verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie sesizată;
 efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în
funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat;
 respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
-

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte programul, iar în funcţie de nevoile
unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea locurilor de
muncă sau înlocuirea/suplimentarea sarcinilor.

-

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte
activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
Capitolul 4
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

Art. 39. (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare.
(2)Auditarea periodică a resursei umane din grădiniță se realizează de către ISJ, în baza
metodologiilor specifice, respectând legislația în vigoare.
Art.40. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform
prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.
(2)
Evaluarea categoriilor de personal din grădiniță se face conform prevederilor legii şi a
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar elaborată
de Ministerul Educaţiei Naționale.
(3)
Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic , didactic auxiliar și nedidactic stau
la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual.
Art.41. Personalul didactic din grădiniță (cadre didactice, personal didactic auxiliar) are
obligația, de a realiza la finalul anului școlar autoevaluarea propriei activități sub forma unui
Raport de autoevaluare care va constitui documentul de bază în acordarea calificativului anual.
Art.42. Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu
vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului,
prezentului regulament, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează
interesului învăţământului şi prestigiului unităţii , conform legii.
Capitolul 5
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ
Art. 43. - Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 44. - Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Titlul V
Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice
Capitolul 1
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ
Secţiunea 1
Consiliul profesoral
Art. 45. - (1) Totalitatea cadrelor didactice din unitatea 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 obligaţia de a participa la toate şedinţele Consiliilor profesorale.
Absenţa nemotivată se consideră abatere disciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total
al membrilor.
(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 proceseleverbale 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.
(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. 46. - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
(b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea
de învăţământ;
(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) dezbate si aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate,
precum si eventuale completări sau modificări ale acestora;
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(f) aprobă componenţa nominală a comisiilor de lucru la nivel de unitate;
(g) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia grădiniței;
(h) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de
consiliul de administraţie;
(i) avizează proiectul planului de şcolarizare;
(j) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza
cărora se stabileşte calificativul anual;
(k) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar,
care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza
raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
(l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare
profesională a cadrelor didactice;
(m) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "Profesorul anului"
cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ;
(n) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
(o) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 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;
(p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din
unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului
didactic;
(r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;
(s) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în
vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;
(ș) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 47. - 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.
Secţiunea 2
Comisia metodică
Art. 48. - (1) În cadrul grădiniței comisia metodică se constituie din numărul total de cadre
didactice cu specialitatea de profesor pentru învățământul preșcolar sau de educatoare.
(2)Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice,
ales prin vot secret de membrii comisiei și aprobat de consiliul de administrație;
(3) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii
comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la
propunerile comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de
directorul unităţii de învăţământ.
Art. 49. Atribuţiile comisiei metodice sunt următoarele:
a) elaborează programele de activități ale comisiei şi îl propune spre dezbatere consiliului
profesoral
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b) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate
specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale preșcolarilor, în vederea
realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
c) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului
profesoral;
d) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea
obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al preșcolarilor;
e) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
f) elaborează instrumentele de evaluare şi apreciere a preșcolarilor;
g) analizează periodic performanţele cadrelor didactice și ale preșcolarilor;
h) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează
evaluarea preșcolarilor;
i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
j) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
k) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii.
Art.50.Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a)
organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte planul
managerial al comisiei, realizează instrumente de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi
analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii comisiei
metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern);
b)
evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ ,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei
metodice;
c)
monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii comisiei;
d)
răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de
specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia;
e)
are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate în unitatea de învățământ cu
acceptul conducerii acesteia;
f)
efectuează asistenţe la grupe, conform planului managerial al comisiei sau la solicitarea
directorului;
g)
menţine permanent contactul cu I.S.J., prin responsabilul de cerc, informându-se cu
privire la noutatile ce pot aparea;
h)
elaborează materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii
didactice, manuale alternative, etc.);
i)
sprijină personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de
grade didactice;
j)
sprijină cadrele aflate la începutul activităţii didactice;
k)
sprijină personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în
îmbunătăţirea activităţii didactice;
Art.51.Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul comisiei,
sub conducerea responsabilului de comisie metodică, sau ori de câte ori directorul ori membrii
comisiei metodice consideră că este necesar.

22

Capitolul 2
Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ
Secţiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative curriculare și extracurriculare
Art. 52. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative, este cadru didactic titular,
numit, de către directorul unităţii de învăţământ pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la
propunerea consiliului profesoral.
(2)
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative își desfășoară activitatea pe baza
prevederilor legale ale Strategiei Ministerului Educației Naționale, privind educația formală și
nonformală.
(3)
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative coordonează activitatea educativă
din grădiniță, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extracurriculare la nivelul unităţii de
învăţământ în colaborare cu celelalte comisii care funcționează în unitate și mai ales cu Comisia
de parteneriat educațional și cu CRP.
Art.53. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative are următoarele atribuţii:
a)
coordonează activitatea educativă din grădiniță;
b)
elaborează programul/calendarul activităților educative curriculare și extracurriculare
proprii, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituțională cu direcțiile stabilite de către ISJ
și MEN în urma consultării cadrelor didactice din grădiniță și a părinților.
c)
face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ;
d)
prezintă spre aprobare Consiliului de administrație rapoarte privind activitatea educativă
și rezultatele acesteia;
e)
diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ ;
f)
facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
g)
propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul
unităţii de învăţământ ;
h)
elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe
culturale, ecologice, sportive şi turistice;
i)
propune desfăşurarea de activităţi interesante la nivelul grădiniţei ,colaborând cu Comisia
de marketing pentru popularizarea acestora;
j)
propune consiliului de administrație parteneriate educative extracurriculare cu palatele și
cluburile copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru
activități extrașcolare;
k)
propune spre aprobare directorului liste nominale cu preșcolarii participanți la activități
extracurriculare organizate de cadrele didactice din unitatea de învățământ, excursii, tabere,
expoziții, simpozioane, seminarii, schimburi de experiență, competiții etc., organizate în țară și
străinătate, în timpul anului școlar și le înaintează spre avizare inspectoratului școlar județean.
Listele vor fi însoțite și de acordul scris al părinților/reprezentanților legali;
l)
centralizează în baza unui plan managerial semestrial şi anual toate activităţile educative
curriculare şi extracurriculare propuse la nivelul fiecărei grupe de copii;
m) coordonează pregătirea şi desfăşurarea programelor artistice, a concursurilor şi a tuturor
evenimentelor şi acţiunilor educative ce se desfăşoară la nivel de unitate.
Art.54 (1) Conducerea grădiniței va lua măsuri ca, în ziua metodică, joi, aceeaşi pentru toate
grădinițele din județ, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative să desfăşoare diferite
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activităţi de formare pe teme educative, sau activităţi educative curriculare și extracurriculare..
(2)Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative se
regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație și care este parte a
planului de dezvoltare al grădiniței.
Art.55.Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extracuriculare;
c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extracurriculare, inclusiv în perioada
vacanţelor şcolare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extracurriculare;
e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extracurriculare ;
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extracurriculare;
h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;
i) documente care reglementează activitatea extracurriculare, în format letric sau electronic,
transmise de inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind activitatea educativă
extracurriculară.
Art. 56. Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative se
regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea
educativă curriculară și extracurriculare este parte a planului de dezvoltare instituţională a
unităţii de învăţământ.
Secţiunea 2
Profesorul –diriginte pentru învățământul preșcolar
Art. 57. - (1) Coordonarea activităţii grupelor de copii din învăţământul preșcolar se
realizează de către profesorii diriginţi.
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.
(3) Un profesor pentru învățământul preșcolar poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte,
la o singură grupă.
(4) La grupele de grădiniță, cele două educatoare de la o grupă îndeplinesc atribuțiile
profesorului-diriginte.
Art. 58. - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa
postului cadrului didactic care are această responsabilitate.
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta,
conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de copii
pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute
de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile
educaţionale ale grupei respective.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional și consiliere a părinților.
Activităţile se referă la:
a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările părinților și
copiilor, pe baza programelor curriculare și cele la decizia grădiniței;
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b) teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie
rutieră, educaţie civică, protecţie civilă, educaţie antiseismică, teme de prevenire a violenţei etc.,
în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza
parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu alte ministere,
instituţii şi organizaţii.
(5) Profesorul - diriginte desfăşoară activităţi educative extracurriculare, activităţi pe care le
stabileşte după consultarea părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate
pentru colectivul respectiv de preșcolari.
(6) Activităţile de suport educaţional și consiliere a părinților sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de diriginte, în cadrul activităților extracurriculare în afara orelor de curs. În aceste
situaţii profesorul-diriginte stabileşte, consultând colectivul de părinți, un interval orar pentru
desfăşurarea activităţilor de suport educaţional sau consiliere într-un spaţiu prestabilit şi destinat
acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de
către profesorul diriginte părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate
acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă
se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
Art. 59. - (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii,
profesorul-dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori
sau susţinătorii legali.
(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali,
profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru
prezentarea situaţiei privind evoluția preșcolarului în dezvoltare, pentru discutarea problemelor
educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.
(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
de la fiecare grupă se aprobă de către director, se comunică părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali ai acestora şi se afişează la gazeta părinților.
Art. 59. - Funcția de profesor-diriginte în grădiniță este îndeplinită obligatoriu de cele două
cadre didactice care predau la o grupă de preșcolari.
Art.60. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului
didactic care are această responsabilitate.
(2)
Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta,
conform proiectului de dezvoltare instituțională şi se avizează de către director.
(3)
Profesorul-diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor
prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ , în acord cu particularităţile educaţionale ale
grupei de preșcolari pe care o conduce.
(4)
Profesorul – diriginte desfășoară activităţi de consiliere cu suport educaţional pentru
preșcolarii grupei și părinții acestora abordând teme interesante, cum ar fi:
a)
teme pe baza programelor activităților din grădiniță şi în concordanţă cu specificul vârstei
și cu interesele sau solicitările părinților și copiilor;
b)
teme privind educaţia sanitară, rutieră, educație civică, educaţia și pregătirea preşcolsrilor
pentru protejarea mediului înconjurător, protecţia civilă, educaţia antiseismică,etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza
parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii.
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(5)
Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după
consultarea părinților, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru
colectivul respectiv de preșcolari.
Art.61.Activităţile de suport educaţional, consiliere pentru preșcolarii grupei pe care o
coordonează, sunt desfăşurate de diriginte,în afara activității didactice la clasă și sunt
consemnate într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activități din caietul Managemetul grupei.
Art.62. Profesorul-diriginte pentru învăţământul preșcolar are următoarele atribuţii:
1.
organizează şi coordonează:
a)
activitatea colectivului de preșcolari;
b)
ședinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
c)
activităţi educative şi de consiliere;
d)
activităţi extracurriculare, în grădiniță şi în afara acesteia;
2.
monitorizează:
a)
nivelul de dezvoltare și pregătire a preșcolarilor;
b)
frecvenţa ;
c)
participarea şi rezultatele preșcolarilor la concursuri şi competiţii ;
d)
comportamentul preșcolarilor în timpul activităţilor curriculare și extracurriculare;
e)
participarea copiilor și a părinților la programe sau proiecte şi implicarea acestora în
activităţi de voluntariat;
f)
nivelul de satisfacţie al preșcolarilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului
instructiv-educativ;
3.
colaborează cu:
a)
consilierul educativ pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor educative şi
pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b)
președintele Comitetului de părinți;
c)
cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere a preșcolarilor și
părinților;
d)
conducerea grădiniței pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de preșcolari,
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
preșcolari;
e)
cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă din grădiniță;
f)
compartimentul secretariat, pentru întocmirea unor documente, înregistrarea acestora și
pentru relații privind date despre preșcolarii din grupa pe care o conduce;
4.
informează:
a)
părinţii/reprezentanții legali, despre prevederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern;
b)
părinţii/reprezentanții legali despre nivelul de pregătire și rezultatele obținute la clasă,
despre comportamentul copiilor lor, despre frecvenţă; informarea se realizează în cadrul
întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar,
precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;consemnează în Caietul dirigintelui (caiet metodic
sau caietul de parteneriat cu părinții) prezența nominală, pe bază de semnătură a
părintelui/reprezentantului legal la acțiunile și întrunirile organizate în vederea cunoașterii
evoluției copilului.
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c)
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ
preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în
conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
Art.63.Profesorul diriginte pentru învățământul preșcolar are şi alte atribuţii :
a)
răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de copii,
părinţii/reprezentanții legali;
b)
completează catalogul clasei cu datele personale ale copiilor;
c)
motivează absenţele copiilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulamentul intern al
unității;(după 2 săptămâni de absențe fără motivare, preșcolarul poate fi scos din catalogși din
baza de date a grădiniței).
d)
completează toate documentele specifice colectivului de preșcolari pe care-l coordonează
şi urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al acestora;
e)
întocmește calendarul activităților educative al grupei;
f)
întocmește planificarea activităților de consiliere a copiilor și părinților;
g)
elaborează portofoliul dirigintelui;
h)
realizează și alte atribuții în funcție de solicitările conducerii unității.
i)
respectă programul grădiniței și îndeplinește și alte sarcini/responsabilități ce-i sunt date
de conducerea unității.

Capitolul 3
Comisii care funcționează la nivelul Grădiniței „Prichindel”
Art. 64. Întreaga activitate la nivelul unităţii este coordonată de comisii de lucru care lucrează
după proiecte şi programe de activităţi aprobate de Consiliul de administraţie:
Art. 65. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine documente ce conțin: structura
comisiei, deciziile de constituire şi numire a responsabilului (preşedinte) regulamentul de
funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, materiale, planuri de
îmbunătăţire a activităţii. Mapa este administrată de responsabilul comisiei, şi va fi păstrată la
director.
Art.66. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele
motivate sau nu, hotărârile adoptate, propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii.
Art.67. Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi altor
comisii iar şefii comisiilor sunt numiţi tot de acest CA).
Secţiunea 1
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei și conduită profesională (etică
profesională)
Art. 68. - La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de
violenţă în unităţile de învăţământ.
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Art. 69. - (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei și
conduită profesională şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.
(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei și conduită
profesională se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după
discutarea şi aprobarea ei în consiliul profesoral și consiliul de administraţie.
Art. 70. - Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei și conduită profesională,
elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului
violenţei de orice fel și respectarea normelor de etică profesională.
Art. 71. - În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile
Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului
didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de
învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către
administraţia publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne,
inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de învăţământ.
Art. 72. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este
responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului
cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În
acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei și conduită profesională:
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 respectivă;
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 respectarea principiile care stau la baza antrenării
răspunderii disciplinare și a conditei etice a personalului unității;
Art. 73. - În fiecare unitate de învăţământ, se stabilesc condiţiile de acces în şcoală
personalului unităţii, preşcolarilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
Art. 74. - (1) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor , Consiliul profesoral
din unitatea de învatamânt stabileste pentru copii cel putin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson,
uniforma, esarfa sau altele asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind cresterea
sigurantei în unitatile de învatamânt, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Inspectoratului de Politie
Judetean si Inspectoratului de Jandarmi Judetean.
Art.75. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic răspund disciplinar
pentru încălcarea, cu vinovăţie, a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de
muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului
învăţământului şi prestigiului unităţii, conform legii.
Art.76. Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar
ca fiind nevinovat, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului
cercetat disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a
prezenta dovezi în apărarea sa;
c) obligaţia comisiei este de a proceda la soluţionarea cauzei cu respectarea
termenului de 30 de zile, conform prevederilor legale;

28

d) legalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege,
conform prevederilor legii;
e) unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate
aplica decât o singură sancţiune disciplinară.
Art.78. Conduită profesională/ răspunderea disciplinară
- respectarea și promovarea deontologiei profesionale
- ţinută morală demnă, respectabilă, un comportament responsabil în relaţiile cu părinţii şi toţi
factorii educaţionali, o vestimentaţie decentă şi bine îngrijită care să întărească prezenţa şi
personalitatea de cadru didactic – model pentru cei pe care-i educă;
- se interzice condiţionarea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de
la părinţi, astfel de fapte, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ;
- atitudine corespunzătoare faţă de toţi copiii fără a aplica discriminări pe diverse criterii, având
responsabilitatea de a sesiza instituţiile publice avizate în legătură cu aspectele care afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copiilor ;
- se interzice să operarea cu fondurile comitetelor de părinți;
- stabilirea în relaţiile cu toţi cei cu care relaţionează a unui climat specific unei instituţii de
învăţământ
- neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după
sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform
prevederilor legii.
Art.79. Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea și
contestarea deciziilor respectă prevederile legii.
Art.80. Obligaţiile angajaţilor privind respectarea normelor de etică profesională :
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 directorul institutiei în timpul şi în
condiţiile de calitate stabilite;
c) să respecte obligaţiile ce le revin privind protecţia datelor şi informaţiilor, în conformitate
cu reglementările în vigoare;
d) să respecte normele de conduită în relaţiile cu directorul, colegii, parintii, persoanele din
afara instituţiei şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în relaţiile cu aceştia;
e) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în
primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea preşcolarilor, precum şi la deteriorarea sau
distrugerea bunurilor materiale;
f) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii gradinitei;
g) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice personale;
h) să se conformeze dispoziţiilor date de directorul căruia sunt subordonaţi direct, cu excepţia
cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale şi să motiveze în scris refuzul
îndeplinirii dispoziţiilor primite;
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i) 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;
j) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.
Art. 81. (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 gradinitei 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. 82. – 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 gradinitei, constituie
culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz.
Art. 83. – Salariaţiilor unităţii le este interzis:
a) să înceteze nejustificat lucrul; plecarea de la locul de munca fara acordul conducerii
unitatii constituie abatere disciplinară ;
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal; incetarea activitatii inainte
de sosirea schimbului de tura sau terminarea programului; lăsarea copiilor nesuparvegheati.
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 desfăşoare activităţi ca angajaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte
persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
e) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte
avantaje;
f) să introducă sau să consume în sediul gradinitei băuturi alcoolice; persoanei, care se află
sub influenţa băuturilor alcoolice i se interzice desfăşurarea activităţii în instituţie în ziua
respectivă, i se întocmeşte, de catre director, 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.
g) să se manifeste în mod jignitor faţă de colegi;
h) să execute în timpul programului lucrări străine intereselor gradinitei;
k) să efectueze convorbiri telefonice nejustificate;
l) să scoată din sediul gradinitei fără forme legale, bunuri materiale aparţinând acestuia;
m) să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea gradinitei cum ar fi: folosirea
de aparate electrice, electrocasnice, fumatul în locuri interzise, folosirea altor surse de
iluminat decât cele stabilite de administraţie, a aparatelor de încălzit improvizate etc.
n) sa provoace sau sa inlesneasca falsuri in evidentele si documentele unitatii.
Art.84 (1) Conducătorii compartimentelor răspund pentru întreaga activitate ce se desfăşoară
sub organizarea şi controlul acestora, în conformitate cu atribuţiile ce le revin prin Regulamentul
de ordine interioară al Gradinitei ,, Prichindel” şi cu legislaţia în vigoare.
(2)Conducătorii compartimentelor stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăresc
îndeplinirea lor de către personalul din subordine.
Art.85 - În cazul în care un angajat nu este prezent în instituţie pentru o perioadă determinată
(concediu, învoire, delegaţie), responsabilul compartimentului informează acest lucru pe linie
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ierarhică astfel încât, la nivelul directorului, sau după caz, să fie cunoscută situaţia exactă a
angajatilor care nu se află în gradinita.
Art.86 – Pe perioada lipsei unui angajat, care are o anumită responsabilitate, directorul aprobă
propunerea salariatului de preluare a sarcinilor sale de către un coleg de serviciu.
Art.87 – În cazul încetării contractului de muncă al unui angajat, acesta trebuie să predea
directorului, situaţia activitatilor/sarcinilor finalizate sau în curs de finalizare, pentru a fi
repartizate altui salariat.
Art.88. (1) Fiecare salariat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, cât
şi de bunurile comune gradinitei.
(2) Este interzisă utilizarea spaţiilor din grădiniţă, a tehnicii informaţionale (calculatoare,
telefoane, faxuri), în general a bunurilor gradinitei de către persoane din afara instituţiei. Fac
excepţie situaţiile în care au loc acţiuni oficiale organizate de gradinita, care necesită prezenţa şi
colaborarea cu reprezentanţi ai altor instituţii.
Art.89. – În incinta gradinitei nu este permisă introducerea, consumarea sau depozitarea
substanţelor şi medicamentelor ilegale, a băuturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel.
Art.90. – Nerespectarea prevederilor art.111, constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar,
material, civil sau penal, după caz.
Secţiunea 2
Comisia de control managerial intern
Art.91. - (1) La nivelul unitatilor de învatamânt se constituie, prin decizie a directorului, în
baza hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această
comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de
învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori
este nevoie.
Art. 92. - Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:
a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii
publice;
b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul
în activitatea de coordonare;
c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul
raporturilor profesionale;
d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii
entităţi publice;
e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul
compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.
Art.93 Atribuții ale membrilor comisiei:
- fac cunoscut angajaţilor toate reglementările care guvernează comportamentul acestora
la locul de muncă, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor;
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întocmire, actualizare şi transmitere către angajaţi a , regulamentelor de ordine interna şi
fişelor de post; de asigurare a ocupării posturilor de către persoane competente, cărora li
se încredinţează sarcini potrivit competenţelor şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea
capacităţii profesionale a salariatului;
de identificare a funcţiilor sensibile şi stabilirea unei politici adecvate de rotire a
salariaţilor care ocupă astfel de funcţii;
de stabilire a modalităţilor de delegare de competenţă şi a limitelor şi responsabilităţilor
pe care le deleagă;
de stabilire a competenţelor, responsabilităţilor, sarcinilor şi a obligaţiei de a raporta
pentru fiecare componentă structurală a instituţiei;
de definire a obiectivelor determinante, legate de scopurile principale, precum şi cele
complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile,
regulamentele şi politicile interne şi comunicarea obiectivelor definite tuturor salariaţilor
şi terţilor interesaţi;
de întocmire a planurilor prin care se pun în concordanţă activităţile programate cu
resursele financiare maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile de a nu realiza
obiectivele să fie minime;
de coordonare a decizilor şi acţiunilor componentelor structurale pentru atingerea
obiectivelor, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora;
de monitorizare a performanţelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi
şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate;
de analiză cel puţin o dată pe an a riscurilor legate de desfăşurarea activităţilor sale
principale, elaborarea de planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor
consecinţe ale acestor riscuri şi numirea de salariaţi responsabili în aplicarea planurilor
respective;
de stabilire a tipurilor de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii
acestora, astfel încât directorul şi salariaţii, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, săşi poată îndeplini sarcinile;
de dezvoltare a unui sistem eficient al comunicării interne şi externe, care să asigure o
difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă complete
şi la timp la utilizatori.
de organizare a primirii şi expedierii, înregistrării şi arhivării corespondenţei, astfel încât
sistemul să fie accesibil tuturor angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu;
de reevaluare a obiectivelor în contextul transformării condiţiilor de muncă şi nu numai;
de realizare a posibilităţii de semnalare a neregularităţilor pe baza unor proceduri
distincte, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu
faţă de salariatul care se conformează unor astfel de proceduri;
de elaborare a procedurilor scrise de fiecare structură din cadrul unității, pentru toate
activităţile derulate în cadrul acestora şi comunicarea acestora salariaţilor implicaţi;
de separare a funcţiilor de iniţiere şi verificare, astfel încât elementele operaţionale şi
financiare ale fiecărei acţiuni să fie efectuate de persoane independente una faţă de
cealaltă;
de asigurare a măsurilor de supraveghere adecvate a operaţiunilor, pe baza unor proceduri
prestabilite, inclusiv prin control ulterior, în scopul realizării în mod eficace a acestora;
de asigurarea faptului că,, pentru toate situaţiile în care, datorită unor circumstanţe
deosebite, apar abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente
adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor;
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de asigurare a măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea unității să poată continua
în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, cu deosebire în cel
economico-financiar;
de construire a unor politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute
pentru atingerea obiectivelor şi menţinerea în echilibru a acestor strategii;
de stabilire de către director prin emiterea de documente de autorizare, a persoanelor care
au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale ale unității şi numirea
persoanelor responsabile pentru protejarea şi folosirea corectă a acestor resurse;
de elaborare a unor politici, planuri şi programe de evaluare a controlului intern;
de asigurare a desfăşurării activităţii de audit, pe baza unor programe întocmite pornind
de la evaluarea riscurilor.
Secţiunea 3
Comisia pentru curriculum

Art.94.(1) Comisia pentru curriculum este compusă din: directorul grădiniţei, responsabilul
comisiei metodice şi cel al activităţilor educative, responsabilul cu formarea profesională și
responsabilul activităților opționale(CDG)
(2) Componenţa comisiei este aprobata de Consiliul de administrație la propunerile făcute
de Consiliul profesoral.
Art.95. Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii:
Elaborează:
a. oferta curriculară a unităţii ;
b. oferta la decizia grădiniței;
c. programe şi planuri anuale şi semestriale;
d. oferta de auxiliare didactice;
e. instrumente de evaluare a cunoștințelor copiilor.
Organizează şi coordonează:
a.proiectare activităţii didactice, activităţii de consiliere şi cea educativă extraşcolară
b.proiectarea activităţilor opţionale;
c.evaluarea cunoştinţelor copiilor: iniţială şi finală.
Monitorizează:
a.aplicarea Curriculumului pentru învăţământul preşcolar;
b.respectarea planului de învăţământ , a temelor anuale de studiu şi a tematicilor săptămânale
proiectate;
c.aplicarea metodologiei de desfăşurare a activităţilor de învăţare pe baza proiectelor tematice;
d.abordarea conţinuturilor în sistem integrat prin respectarea numărului de activităţi integrate
obligatorii pe nivele de vârstă;
e.existenţa portofoliilor educaţionale ale copiilor;
f.existenţa portfoliilor didactice ale educatoarelor şi a documentelor curriculare necesare în
desfăşurarea activităţii didactice;
c.parcurgerea miniprogramelor pentru activităţile opţionale.
Colaborează cu :
a.Comisia metodică;
b.CEAC;
c.Comisia pentru proiecte şi programe;
d.Comisia de parteneriat.
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Secțiunea 4
Comisia pentru dezvoltare profesională
Componenţa comisiei este aprobata de Consiliul de administrație la propunerile făcute de
Consiliul profesoral.
Art.96.. Atribuţiile Comisiei pentru dezvoltare profesională (ale responsabilului cu
dezvoltarea profesională)
(1)Responsabilul cu dezvoltarea profesională este persoana desemnată de conducerea unităţii
de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din
instituţie.
(2)Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru
dezvoltare profesională
Art. 97. Atributii:
a) Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea
continuă a cadrelor didactice
b) Stabileşte, împreună cu direcţiunea şcolii, nevoile de dezvoltare profesională şi personală
ale
angajaţilor din instituţie
c) Colaborează cu profesorii metodişti ai CCD în vederea soluţionării nevoilor de formare
stabilite
d) Consiliază/îndrumă personalul didactic din unitate în alegerea programelor de formare şi
în
întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice
e) Coordonează, în colaborare cu echipa managerială a şcolii, monitorizarea impactului
produs
de programele de formare asupra calităţii educaţiei
f) Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii
din
unitate
g) Promovează oferta de programe şi activităţile CCD la nivel de instituţie
h) Diseminează în şcoală informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii CCD şi cu
inspectorul
pentru dezvoltare profesională
i) Realizează în şcoală un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare
profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă
a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare , precum şi documentele
transmise de către ISJ şi CCD cu privire la acest domeniu
j) Consultă zilnic pagina site-ul CCD şi informează personalul din instituţie despre
activităţile
şi noutăţile publicate pe site
k) Întocmeşte programul activităţilor de perfecţionare/formare pentru anul şcolar în curs şi
îl predă conducerii instituţiei
l) Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile
profesorale şi de administraţie ale instituţiei
Art. 98. Domenii de activitate a responsabilului cu dezvoltarea profesională din
grădiniță
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(1) Informare
(2) Organizare / coordonare
(3) Consiliere – consultanta
(4) Monitorizare
(5) Evaluare
(6) Dezvoltare personală
(1)Informare
a) Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea
continua
a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
b) Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din
unitatea de învăţământ;
c) Consultă zilnic site-ul ISJ /CCD şi informează personalul didactic din şcoală cu privire la
noutăţile apărute pe site, concomitent cu recomandarea consultării site-ului de către toate
cadrele didactice;
d) Diseminează toate informaţiile din domeniu referitoare la perfecţionarea/ formarea
continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
e) Organizează la nivelul unităţii de învăţământ un punct de informare unde se va găsi toată
legislaţia în vigoare privind perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade didactice
pentru anul şcolar în curs, precum şi toate documentele referitoare la perfecţionarea/
formarea continuă a cadrelor didactice, transmise de către ISJ si CCD ;
f) Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor
didactice în cadrul Consiliului Profesoral şi a Consiliului de Administraţie din şcoală;
g) Întocmeşte rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate către inspectorul şcolar
pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi echipa
managerială a instituţiei de învăţământ, spre informarea acestora privind activitatea de
perfecţionare/ formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ.
( 2).Consiliere / Consultanta
a) Consiliază cadrele didactice din şcoală pe probleme de perfecţionare/ formare continuă şi
colaborează cu echipa managerială a şcolii pe această problematică;
b) Solicită consiliere/consultanţă, atunci când consideră necesar, inspectorului pentru
dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ si profesorului metodist din CCD , responsabil
de centru metodic;
c) Facilitează comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea unei
culturi organizaţionale specifice, relaţionarea şcolii cu alte instituţii şi organizaţii, cu
scopul de a asigura o buna integrare a scolii in mediul comunitar;
d) Foloseşte tehnica observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele
didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare/evaluare, prin consiliere
colegială.
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(3). Organizare / coordonare
a) -Organizează şi coordonează activitatea de înscriere a cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ pentru activitatea de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice
respectând precizările ISJ;
b) -Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice-masteratedoctorate, perfecţionarea o dată la 5 ani (cu respectarea metodologiei de formare
continuă) şi cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ,
conform machetei ;
c) -Organizează şi coordonează participarea personalului didactic din unitatea de învăţământ
la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD,
universităţi, colegii etc.) în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale OMECTS nr. 5560/2011, OMECTS nr.
5561/2011.
d) -Organizează şi coordonează recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale
transferabile conform OMECTS nr. 5562/2011.
e) -Întocmeşte/reactualizează în format electronic pentru fiecare cadru didactic Fişa
individuală de perfecţionare/formare continuă;
f) -Organizează şi conduce reuniuni/ateliere de lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe teme
profesionale în cadrul catedrelor/comisiilor metodice etc;
g) -Organizează şi coordonează activităţi de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi
practicilor pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii de formare
continuă, burse de studiu în ţară şi străinătate (aceste activităţi vor fi consemnate şi în
rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ/CCD sau echipei manageriale din şcoală);
h) -Sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ în desfăşurarea unor acţiuni de
analiză, identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic
i) ( informaţiile legate de nevoile de formare identificate şi stabilite la nivelul unităţii de
învăţământ vor fi aduse la cunoştinţa inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din
cadrul ISJ si profesorului metodist al CCD si consemnate în rapoartele de activitate);
j) -Coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, monitorizarea impactului produs de
programele de formare continuă asupra calităţii educației.
(4). Monitorizare
a) Realizează monitorizarea participarii cadrelor didactice la programele de formare ce se
desfasoara la nivelul unitatii scolare;
b) Monitorizează activitatile desfasurate la nivel de scoala in scopul promovarii bunelor
practici;
c) Monitorizează parcursul in vederea perfectionarii prin grade didactice pentru tot
personalul didactic din unitatea de invatamant si, impreuna cu echipa manageriala
informeaza in scris inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesionala in cazul in care nu
se mai indeplinesc conditiile legale obtinerii gradelor didactice;
(5). Evaluare
a) Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, evaluarea activităţii de
perfecţionare/ formare continuă;
b) Popularizează rezultatele evaluării realizată, la nivelul colectivului didactic, în vederea
identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecţionare/ formare
continuă şi a calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.
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Art.99. Documentele elaborate de Comisia pentru dezvoltare profesională sunt supuse
aprobării Consiliului de administraţie și constituie conținutul unei mape a Comisiei de
perfecționare și formare continuă
Secţiunea 5
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
Art. 100. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, gradinita elaborează
si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare al comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii.
Art. 101.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri.
Art.102 Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde:
a) 4 cadre didactice ;
b) 1 reprezentant al părinţilor ;
c) 1 reprezentant al consiliului local;
d) liderul de sindicat.
Art. 103. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
(cf.art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare):
a)- coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de evaluare si asigurare a calităţii,
aprobate de Consiliul de administraţie al unităţii, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de
lege;
b)- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în gradinita pe
baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitate. Raportul 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, potrivit legii.
Activităţi desfăşurate de CEAC:
a) analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii scolare;
b) întocmirea unui plan de îmbunătăţire şi aprobarea acestuia de CA;
c) planificarea, realizarea, evaluarea si revizuirea activităţilor specifice de evaluare si
îmbunătăţire a calităţii;
d) elaborează un Plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată) cuprinzând
proceduri si activităţi de evaluare si îmbunătăţire a calităţii.
e) realizarea activităţilor de evaluare stabilite si îmbunătăţire a calităţii conform
planificării.
f) monitoriozarea si evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de
responsabilităţile specifice, a modului de realizare a activităţilor de evaluare si
îmbunătăţire a calităţii.
Art.104. Atribuţii specifice ale membrilor CEAC:
Functie:
Coordonatorul comisiei CEAC:
a) coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a comisiei ;
b) aplica si interpreteaza chestionare/ monitorizeaza/evalueaza:
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c) răspunde de buna funcționare a structurilor instituţionale, administrative şi
manageriale;
d) baza materială;
e) resurse umane;
f) conţinutul programelor de studiu;
g) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
h) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate;
i) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
j) transparenţa informaţiilor ;
k) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii;
l) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
m) realizeaza comunicarea dintre CEAC si CA/ alte comisii din grădiniță;
n) participă la gestionarea dovezilor;
o) verifică portofoliile cadrelor didactice;
p) verifică documentele financiare, documente privind relaţia cu autorităţile locale şi
documentele de planificare interna;
Functie: Secretarul comisiei CEAC
Atributii:
a) redacteaza procesele –verbale din comisie;
b) arhiveaza documentele comisiei in mapa comisiei;
c) asigura vizibilitatea documentelor comisiei;
d) monitorizeaza/evalueaza/aplica chestionare/interpreteaza chestionare pentru:
 accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
 baza de date actualizată sistematic, referitoare la compartimentul secretariat
e) participa la sedintele comisiei;
f) informeaza si asigura participarea tuturor membrilor la sedintele comisiei.
Functie: Membru in comisie- reprezentant al cadrelor didactice
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

aplica chestionare/interpreteaza chestionare/monitorizeaza
evalueaza activitatea financiară a organizaţiei;
verifică baza de date actualizată sistematic, referitoare la activitatea financiara;
evalueaza rezultatele învăţării;
evalueaza activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
elaborează proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
participa la sedintele comisiei;

Functie: Membru in comisie-reprezentant al părinților
a) - realizeaza schimbul de informatii si legatura intre Consiliul Reprezentativ al părinților și
unitatea școlară ;
b) -realizează și alte atribuții primite de comisie;
c) - participa la sedintele comisiei;
Functie: Membru in comisie-reprezentant al Consiliului Local
a) - realizeaza schimbul de informatii si legatura intre Consiliul local și unitatea școlară ;
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b) - realizează și alte atribuții primite de comisie;
c) - participa la sedintele comisiei.
Secţiunea 6
Comisia pentru proiecte şi programe educative
Art.105. (1) Componenta comisiei este stabilită de Consiliul profesoral și aprobată de Consiliul
de administrație;
(2)Președintele acestei comisii este coordonatorul pentru proiecte și programe educative,
numit prin decizie de director.
Art.106.Comisia are următoarele atribuţii:
a) centralizează în baza unui plan managerial semestrial şi anual toate activităţile educative
curriculare şi extracurriculare propuse la nivelul fiecărei grupe de copii;
b) propune desfăşurarea de activităţi interesante la nivelul grădiniţei, colaborând cu Comisia
de parteneriat și cu cea de marketing pentru popularizarea acestora;
c) coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, a concursurilor şcolare şi a
tuturor evenimentelor şi acţiunilor educative ce se desfăşoară la nivel de unitate.
Secţiunea 7
Comisia de parteneriat
Art.107. Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul profesoral, preşedintele acesteia fiind
numit prin decizie de către director la propunerea făcută de C P și CA. Din componenţa acesteia
face parte obligatoriu preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art.108. Membrii comisiei au atribuţii concrete care se referă la:
a) organizarea colectivelor de părinţi de la fiecare grupă;
b) constituirea Consiliului reprezentativ al părinţilor care este format din presedinţii
comitetelor de părinţi de la fiecare grupă şi poate avea un regulament propriu;
c) stabilirea atribuţiilor CRP;
d) încheierea de contracte de parteneriat dintre grădiniţă şi CRP precum şi contracte
educaţionale între fiecare părinte şi grădiniţă;
e) stabilirea cu claritate a obligaţiilor şi drepturilor ambilor parteneri;
f) elaborarea unui program de activităţi bazat pe obiective clare prin care să se poată
reflecta eficienţa parteneriatelor cu familia şi comunitatea ;
g) identificarea de noi parteneri -reprezentanţi ai comunităţii locale, ONG, agenţi
economici , etc. care să sprijine unitatea în îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale;
h) realizarea de parteneriate cu unităţi similare din judeţ, ţară şi alte ţări, parteneriate axate
pe realizarea de obiective ce privesc creşterea calităţii educaţiei.
i) organizează schimburile de experienţă judeţene, naţionale şi internaţionale cu copiii și
cadrele didactice, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;
j) coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat
educaţional;
k) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a întâlnirilor cu părinţii pe teme
educative;
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l) îndrumă activitatea de consiliere a părinţilor; monitorizează activitatea educativă
desfăşurată de profesorii diriginţi;
m) propune consiliului de administrație parteneriate educative extrașcolare cu palatele și
cluburile copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate
pentru activități extrașcolare;
n) stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, biserici,
inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru
protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale
copiilor şi cluburi sportive şcolare.
Secțiunea 8
Comisia de asigurare a protecției și a siguranței preșcolarilor și a salariaților unității
Art.109. Este constituită şi funcţionează în conformitate cu:
- prevederile art. 234 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1 /2011,
- legea Nr. 319/2006 ( Legea Securitatii si Sanatatii in Munca)
- legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
- legea 333/2003 privind asigurarea pazei obiectivului, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor;
- H.G. Nr. 355/2007 (Supravegherea Sanatatii Lucratorilor)
Art.110 Comisia de asigurare a protecției și a siguranței preșcolarilor și a salariaților
unității are in componenţa sa, 2 cadre didactice, responsabilul sectorului Bucătărie,
muncitorul de întreținere si administratorul unităţii care este lucrător desemnat (responsabil) cu
activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă.
Art.111. Componența comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de
un responsabil desemnat de Consiliul de administraţie.
Art.112.Atribuțiile Comisiei de asigurare a protecției și a siguranței preșcolarilor și a
salariaților unității constau în:
a) elaborarea normelor de proteţie a muncii și siguranță a preșcolarilor pe diferite
compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
b) elaborarea documentelor de proiectare a activității de asigurare a protecției unității și a
siguranței preșcolarilor și a salariaților;
c) elaborarea materialelor de îndrumare, control, monitorizare și evaluare a activității de
asigurare a protecției unității și a siguranței preșcolarilor și a salariaților;
d) stabilește împreună cu conducerea unității condițiile de acces în grădiniță a tuturor
persoanelor-salariate, a preșcolarilor și părinților acestora, precum și a persoanelor
străine;
e) stabilește împreună cu conducerea unității și prin consultarea Consiliului reprezentativ al
părinților semnul dinstinctiv al grădiniței;
f) stabilește împreună cu conducerea unității măsuri prin care se asigură împrejmuirea și
securizarea clădirii prin iluminat corespunzător, asigurarea pazei obiectivului, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor conform Legii 333/2003;
g) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi conform legislației în
vigoare;
h) efectuarea instructajelor de protectie și siguranță a preșcolarilor pentru activităţi
extracurriculare (pentru cadrele didactice și coordonatorii activităţilor);
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i) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în
grădiniţa şi în afara grădiniţei;
j) asigurarea condiţiilor normale de desăşurare a activităţilor din grădiniţă în colaborare cu
administraţia locală;
k) încheierea de parteneriate cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării activităților cu
caracter specific;
l) analizează semestrial modul în care este asigurată protecția unității, identificând și
elaborând măsuri, programe sau proiecte de prevenire și creștere a siguranței în grădiniță.
Art.113. Comisia de asigurare a protecției și a siguranței preșcolarilor și a salariaților
unității se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.
Secțiunea 9
Comisia pentru situații de urgență (CSU)
Art.114.(1) Comisia SU își desfășoară activitatea respectând legislația specifică:
Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
Ordin 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor;
(2) Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul de administrație, responsabilul
acesteia fiind numit prin decizie de către director la propunerea făcută de CA
(3) În componenţa CSU intră obligatoriu ca responsabil, administratorul unităţii şi încă 2
membri care intră în contact cu toate zonele ce pot fi expuse incendiilor , de preferat o
educatoare şi un salariat de la sectorul bucătărie.
Art.115. Atribuţiile comisiei CSU sunt:
a) selectează legislaţia în vigoare privind S.U.
b) achiziţionează şi gestionează fişele de instructaj pentru S.U.
c) efectuează instructajul introductiv general, periodic şi specific la locul de muncă
d) stabileşte tematica specifică pentru S.U.
e) elaborează planul anual de măsuri pentru S.U.
f) gestionează posterele, afişele şi etichetele de avertizare obligatorii din incinta grădiniţei
g) monitorizeză exerciţiile de alarmare – evacuare
h) colaborează cu I.S.U. Suceava
i) concepe teste specifice de evaluare
j) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă
k) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de
prevenire a oricăror situații de urgență ce revin personalului precum şi consecintele
diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepasare.
l) intocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru situații de urgență şi solicită
directorului fondurile necesare.
m) difuzeaza în salile de clasa, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de
urgență şi normele de comportare.
n) elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul
unitaţi în activitatea de prevenire a situațiilor de urgență.
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Secțiunea 10
Comisia de promovare a imaginii grădiniței (marketing educațional)
Art.116. Comisia de promovare a imaginii grădiniței se constituie la propunerea Consiliului
profesoral, responsabilul acesteia fiind numit prin decizie de către director la propunerea făcută
de CP și CA, fiind formată din 3 membri.
Art.117. Atribuţiile Comisiei de promovare a imaginii grădiniței:
a) promovarea imaginii grădiniţei prin diverse acţiuni ;
b) colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor şi a diferitelor
evenimente din viaţa şi activitatea organizaţiei;
c) promovarea ofertei educaţionale în vederea cunoaşterii de către cei interesaţi
,(beneficiarii procesului educativ), a misiunii grădiniţei şi a rolului pe care-l are în
pregătirea copiilor pentru activitatea şcolară şi pentru viaţă, în general;
d) coordonarea acţiunilor de marketing educaţional derulate la nivel de unitate;
e) revizuirea, actualizarea şi îmbunătăţirea site-ului grădiniţei;
f) coordonarea activităţii de elaborare a revistei grădiniţei;
g) identificarea de soluţii în vederea revizuirii periodice a spaţiilor educaţionale din sălile de
grupă, holuri, şi a celorlalte spaţii din grădiniţă şi de înfrumuseţare a acestora cu aspecte
semnificative şi educative pentru copii;
h) preocupare și implicare în popularizarea activităților educative desfășurate la nivel de
unitate;
Membrii comisiei colaborează cu:
a.Comisia metodică;
b.CEAC;
c.Comisia pentru proiecte şi programe;
d.Comisia de parteneriat;
e.Conducerea unității;
Membrii comisiei au o colaborare permanentă cu reprezentanții ziarelor locale, cu cei ai
televiziunilor locale și cu stațiile radio locale
Secțiunea 11
Comisia de mobilitate
Art.118. Comisia de mobilitate se constituie la propunerea Consiliului profesoral fiind formată
din 3 membri şi este aprobată de CA.
Art.119.Atribuţiile Comisiei de mobilitate:
a) Să pună în aplicare Metodologia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar;
b) Să informeze permanent cadrele interesate despre etapele de mobilitate și termenele
stabilite;
c) Să monitorizeze înscrierea, reinscrierea și mișcarea preșcolarilor la nivelul grădiniței;
d) Să eleboreze proceduri specifice pentru fiecare etapă de mobilitate a personalului
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didactic;
e) Să organizeze conform legislației în vigoare concursuri de ocupare a posturilor eliberate
de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
f) Să organizeze conform Metodologiei concurs de ocupare a posturilor didactice care se
vacantează în timpul anului școlar;
g) Să se preocupe permanent de aflarea și transmiterea informațiilor către colectivul de
cadre referitoare la modificările prin ordine ale ministrului educației, a Metodologiei de
mobilitate;
h) să realizeze o montorizare corectă a traseului școlar urmat de preșcolarii care pleacă din
grădinișă în clasa 0;
i) să urmărească și să înregistreze rezultatele obținute de copiii preșcolari plecați de la
grădinița noastră în clasa 0;
j) să asigure colaborarea permanentă cu învățătorii de la școlile gimnaziale care preiau
copiii de la grădinița noastră.
Capitolul 4
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 120. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ conducerea acesteia
elaborează documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente manageriale de evidenţă.
Art. 121. - (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a) rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b) raportul anual asupra activităţii desfăşurate;
c) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
d) raportul de evaluare internă a calităţii
(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză, dedicate
unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea
obiectivelor educaţionale.
Art.122. - Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa
managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize.
Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administraţie, cât şi
consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al
doilea/anului şcolar următor.
Art. 123. - Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate este postat, obligatoriu, pe
site-ul unităţii de învăţământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin
orice altă formă de mediatizare - tipărire, afişare etc. - devenind astfel document public.
Art. 124. - Raportul de evaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare atât consiliului de administraţie, cât
şi consiliului profesoral.
Art.125. -(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza
documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare.
(2) Documentele de prognoză sunt:
a) planul de dezvoltare instituţională;
b) programul managerial (pe an şcolar);
c) planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe an şcolar);
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d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(3) Directorul poate elabora şi alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii
de învăţământ.
Art. 126. -(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen
lung al unităţilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi se
elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ţinând cont
de indicatori naţionali şi europeni. Acesta conţine:
a) prezentarea unităţii de învăţământ: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale,
relaţia cu comunitatea locală şi schema organizatorică;
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului
extern (de tip PEST);
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii de învăţământ;
d) planul de dezvoltare, care conţine planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ,
fiind structurat astfel: funcţia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse
necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluarea anuală;
e) planul operaţional al etapei curente.
(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de
consiliul de administraţie.
(3) Planul de acţiune al şcolii este parte a planului de dezvoltare instituţională al unităţii de
învăţământ profesional şi tehnic, care corelează oferta în educaţie şi formare profesională cu
nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune.
(4) Planul de acţiune al şcolii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Art.127. - (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu şi se
elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Programul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi
inspectoratului şcolar la contextul unităţii de învăţământ, precum şi a obiectivelor strategice ale
planul de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administraţie şi se prezintă
consiliului profesoral.
(4) Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fişei postului, în
concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.
Art. 128. - Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se
elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar şi conţine operaţionalizarea
obiectivelor programului managerial şi ale planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
corespunzător etapei.
Art.129. -(1) 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. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va
cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale
măsurilor respective.
(2) Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei de control
managerial intern, subordonată directorului unităţii de învăţământ.
(3) - Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ
c) schemele orare ale unităţii de învăţământ;
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d) planul de şcolarizare aprobat;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi
control/programe operative săptămânale;
f) dosarul privind siguranţa în muncă;
g) dosarul privind protecţia civilă;
h) programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.
Titlul VI
Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic
Capitolul 1
Compartimentul secretariat
Art.130 . (1)Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef şi secretar.
Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ preuniversitar
și îndeplinește și alte sarcini atribuite prin fișa postului.
(2) Acest compartiment exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) -asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al grădiniței;
b) -întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de
învățământ
c) -înscrie şi ţine evidenţa preşcolarilor pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe
baza hotărârilor consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea preșcolarilor;
d) -completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate,
utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create și intrate în grădiniță;
e) -rezolvă problemele tehnice specifice mișcării și perfecționării cadrelor didactice;
f) -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 de învățământ;
g) -întocmește și/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor;
h) -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 şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
i) -păstrează şi aplică ştampila grădiniței, 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 educaţiei;
j) -calculează drepturile salariale sau de altă natură;
k) -întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajații unităţii de
învățământ. Acestea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al
inspectoratului şcolar județean;
l) -statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se
aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar județean şi
se validează de către ordonatorii principali de credite la începutul fiecărui an financiar și ori de
câte ori sunt modificări legislative.
m) –secretarul completează registrul de înscriere a preșcolarilor la grădiniță;
n) - gestionează, monitorizează soluţionarea corespondenței;
o) - întocmește, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților unității ;
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p) - întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
q) - ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar
județean, cu autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în
soluţionarea problemelor specifice;
r) - rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor
consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
(3)Secretariatul funcţionează pentru părinţi, personalul grădiniței şi pentru alte persoane
interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(4)Secretariatul asigură, de regulă, permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a
activităţii grădiniței.
(5)Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, asigură siguranța
acesteia. Secretarul asigură securitatea cataloagelor pe perioada vacanţelor şcolare.
(6)Se interzice eliberarea adeverințelor și a oricăror documente școlare, de condiționarea
obținerii de beneficii materiale.
(7)În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 pot fi îndeplinite, prin delegare de
sarcini, şi de către cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, din cadrul unităţii de
învăţământ.
Capitolul 2
Compartimentul financiar
Secţiunea 1
Organizare şi responsabilităţi
Art.131.(1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei
contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului
unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiilor.
(2) Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar .
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 132. Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi
principale:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ,
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în
vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la
execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii
de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
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g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte
ori consiliul de administraţie consideră necesar;
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
k)avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau
patrimoniul unităţii;
l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de
normele legale în materie;
n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de
administraţie.

Secţiunea 2
Management financiar
Art.133.(1) Întreaga activitate financiară se organizează şi se desfăşoară cu respectarea strictă a
legislației în vigoare, care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil, a normelor
privind finanțarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a hotărârilor consiliilor
judeţene sau a consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(2).Activitatea financiară a grădiniţei „Prichindel” se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care
cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare (de bază,
complementară şi suplimentară) din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli
sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.
(3).Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorul şi consiliul de
administraţie actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi
celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în
limitele fondurilor alocate.
(4).Este interzisă iniţierea oricărei proceduri de angajare de cheltuieli sau angajarea efectivă a
acestora dacă nu este asigurată, în prealabil, sursa de finanțare certă.
Art.134. Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiarcontabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învățământ 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, conform normelor
metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei ;
d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează
patrimoniul unităţii de învățământ şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor
justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
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f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege
şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învățământ faţă
de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului
informaţional;
j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau
patrimoniul instituţiei;
k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de
normele legale în materie;
m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite
de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie.
Capitolul 3
Compartimentul administrativ
Secţiunea 1
Organizare şi responsabilităţi
Art. 135. - (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu
şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 136. -Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi
principale:
a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
b) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a
unităţii de învăţământ;
c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de
învăţământ;
e) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
unităţii de învăţământ;
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
g) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările
corespunzătoare;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia
securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a
documentaţiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
j) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării
contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice;
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k) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Secţiunea 2
Management administrativ
Art.137. Evidenţa, organizarea, ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea situaţiilor financiare
asupra situaţiei patrimoniului şi administrarea bazei didactico-materiale a grădiniţei se
realizează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art.138.(1) Bunurile care alcătuiesc baza didactico-materială a unităţii se află şi în proprietatea
acesteia, şi în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale-Primăria.
(2)Aparţin de asemenea Primăriei, terenul şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea
grădiniţa.
(3) Anual şi cu prilejul predării-primirii conducerii unităţii, se procedează la inventarierea
bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea grădiniţei de către comisia de inventariere,
numită prin decizia directorului.
(4)Modificările care se operează în listele cuprinzând bunurile aflate în proprietatea
grădiniţei se supun aprobării consiliului de administraţie de către director la propunerea motivată
a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.
Art.139.(1).Bunurile aflate în proprietatea grădiniţei sunt gestionate de către consiliul de
administraţie, care exercită, în numele persoanei juridice, atât posesia şi folosinţa, cât şi dreptul
de dispoziţie şi dreptul de uzufruct, în condiţiile legii.
(2)
În conformitate cu prevederile legale terenul şi clădirea grădiniţei sunt date în
administrarea acesteia, care exercită posesia, folosinţa, dreptul de uzufruct sau dispoziţia prin
consiliul de administraţie în limitele stabilite prin actul de dare în administrare, în condiţiile legii.
(3)
Predarea-primirea bunurilor se face prin protocol aprobat de către consiliul local şi de
către consiliul de administraţie al unităţii şi este semnat de către primar şi de către director;
protocoalele încheiate în baza unor hotărâri de consiliu local, adoptate anterior intrării în vigoare
a prevederilor actualei legi a educației produc efectele juridice pentru care au fost încheiate.
Art.140. Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii:
a) -gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar;
b) -coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie;
c) -întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le prezintă directorului spre
aprobare;
d) -întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii
şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul financiar;
e) -face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul
unităţii;
f) -întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidența consumurilor de materiale aprobate de factorii
de conducere, cu justificările corespunzătoare;
g) –întocmește fișele de alimente și ține evidența consumurilor zilnice de alimente;
h) –întocmește la timp documentele de recepție a mărfurilor alimentare;
i) - răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor , urmăreşte utilizarea raţională a energiei
electrice , combustibilului, apei şi a materialelor consumabile din unitate.
j) -primeşte, verifică , operează în fişele analitice şi sintetice obiectele de inventar la nivel de
grădiniță, surse de finanţare;
k) -repartizează pe bază de referat de necesitate , materiale de întreţinere, consumabile.
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l) -organizează şi selectează din sistemul electronic naţional ( SEAP) produsele care se vor
achiziţiona conform referatelor aprobate;
m) -gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei , pe
care le repartizează pe subgestiuni şi ţine evidenţa acestora pe surse de finanţare, listează lunar
intrările, ieşirile , centralizatorul BC, NIR.
n) -înregistreaza zilnic intrari- iesiri de materiale si alimente in programul informatic „stocuri”.
o) -supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire;
p) -pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi
sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;
q) -realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei;
r) -asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didacticomateriale;
s) -întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor;
t) -înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenți, modificările produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului
financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
u) -propune conducerii unităţii, calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de
stimulare sau sancţiuni disciplinare;
v) -solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi
eficiență a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din
compartimentul administrativ;
w) -prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia
asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învățământ preuniversitar,
raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii
anuale.
x) –întocmește procedurile necesare desfășurării activităților din compartimentul administrativ;
y) -alte atribuții primite de la conducerea grădiniței.
(2) În situaţii speciale (post vacant, inexistența postului etc.) consiliul de administraţie, la
propunerea directorului, va stabili ca atribuţiile şi responsabilităţile, prevăzute la alineatul
precedent, să fie cuprinse în fişa postului altor angajaţi.
Titlul VII
Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar
Capitolul 1
Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei

Art.141.(1)Calitatea de beneficiar primar al educației o are orice preșcolar care frecventează
grădinița.
(2.) Evidenta prezentei fiecarui copil se face de catre educatoare grupei in caietul de prezenta,
pentru a sti câţi copii sunt prezenti si pentru câţi trebuie pregatita masa.
(3.) Absentele datorate imbolnavirii copiilor, a unui parinte cu care vine in contact, precum si
perioadele concediului de odihna ale parintilor se considera motivate.
Motivarea absentelor se face pe baza urmatoarelor acte:
~adeverinta eliberata de medicul de familie;
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~adeverinta sau certificate medical, copie, a parintelui;
~adeverinta de concediu de la locul de munca a parintelui;
~parintele/tutorele legal au obligatia de a prezenta educatoarei, asistentei medicale/directorului
acte justificative ale absentei copilului;
~actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de 2 zile de la
reluarea activitatii copilului si vor fi pastrate pe tot parcursul anului scolar.
(4). Daca copilul prescolar lipseste 2 saptamani consecutive, fara ca parintele sa faca dovada
motivarii absentelor, prescolarul este scos din evidenta gradinitei.
Capitolul 2
Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei
Art.142.-Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai
educaţiei din grădiniță
Art. 143. Drepturile preșcolarilor
(1.) Copiii din invatamantul de stat sau particular beneficiaza de toate drepturile constitutionale.
(2.) Nici o activitate organizata in gradinita nu poate leza demnitatea sau
personalitatea
copiilor.
(3.) Copiii prescolari beneficiaza de conditii materiale si igienico-sanitare gratuite.
(4.) Copiii care frecventeaza gradinita cu program prelungit platesc alocatia de hrana stabilita cu
acordul parintilor.
(5.) Rechizitele necesare preşcolarilor sunt suportate de catre parinti la solicitarea educatoarelor.
(6.) Copiii pot beneficia de mijloace de invatamant moderne, baza materiala, utilitati din surse
extrabugetare ale gradinitei.
(7). In timpul frecventarii gradinitei copiii beneficiaza de asistenta logopedica, psihologica si
medicala gratuita.
(8). Copiii prescolari au dreptul sa fie motivati si sa primeasca recompense pentru rezultatele
obtinute la activitatile scolare si extrascolare.
(9). Copiii au dreptul sa participle la activitatile extrascolare organizate de gradinita, cu
respectarea prevederilor de functionare ale acestora;
(10) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi
drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi copii.
Art.144. Indatoririle preșcolarilor
(1). Copiii prescolari din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile, de
a-si procura rechizitele, de a-si insusi cunostintele prezentate de curriculum national si local.
(2.) Copiii trebuie sa aiba un comportament civilizat (deprinderi) si tinuta decenta in gradinita.
(3.) Copiii trebuie sa-si insuseasca si sa respecte regulile de convietuire in comun , deprinderile
intelectuale de comportare civilizata si igienico-sanitara;
-regulile stabilite de educatoarea grupei împreună cu preşcolarii;
-regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
-normele de securitate și protecție;
(4.) Este interzis copiilor:
-sa distruga documentele scolare;
-sa deterioreze bunurile din interiorul gradinitei;
-sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi sau faţă de personalul
unităţii.
Art. 145. Recompensarea preșcolarilor
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(1).Copiii care obţin rezultate remarcabile la activitatile din grădiniţă si din afara acesteia si se
disting prin comportament exemplar pot primi urmatoarele recompense:
-evidentierea in fata grupei;
-evidentierea de catre director in fata colegilor de gradinita ;
-comunicarea scrisa sau verbala adresata parintilor, cu mentionarea faptelor deosebite pentru care
copilul a fost evidentiat;
-recompense materiale acordate de sponsori, parinti, agenti economici;
Diplome pentru cel mai bun: povestitor, recitator, desenator etc.
Art. 146. Transferul preșcolarilor
(1) Copiii prescolari au dreptul sa se transfere de la o gradinita la alta la cererea parintelui
(tutorelui legal), in limita locurilor disponibile , cu acordul celor doua unitati, pe baza de
adeverinta de transfer.
(2) Copiii prescolari se pot transfera de la gradinita cu program normal la gradinita cu program
prelungit, la cererea parintelui in limita locurilor disponibile.
(3) Copiii prescolari se pot transfera de la o grupa de acelasi nivel din unitate la alta, in limita
locurilor si cu motive bine intemeiate.
(4) Transferul copiilor se poate face in urmatoarele conditii:
- schimbarea domiciliului parintilor
- de la program prelungit la program normal si invers.
(5). Dupa aprobarea transferului gradinita primitoare este obligată să solicite informatii despre
copil si portofoliul acestuia, iar gradinita de la care se transfera este obligata sa le trimita prin
parintii copiilor.
Art. 147. Încetarea activitatii de preșcolar
Calitatea de prescolar inceteaza in urmatoarele conditii:
- la absolvirea gradinitei (implinirea a 6 ani)
- in cazul abandonului ;
- la cererea scrisa a parintilor, caz in care copiii se considera retrasi;
- in cazul in care copilul nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceputul lor
fara sa justifice absenta.
Capitolul 3
Activitatea educativă extracurriculară
Art. 148. - Activitatea educativă extracurriculară din unităţile 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
şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 149. - (1) Activitatea educativă extracurriculară din grădiniță se desfăşoară în afara orelor
de curs.
(2) Activitatea educativă extracurriculară din grădiniță se poate desfăşura fie în incinta unităţii
de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în
baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de
divertisment.
Art. 150. - (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră,
antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
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(2) Activităţile educative extracurriculare pot consta în: proiecte şi programe educative,
concursuri, festivaluri, expoziţii, schimburi culturale, excursii, serbări, tabere şi caravane
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preşcolari, de către
educatoare/profesorul pentru învăţământul preşcolar, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de
către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative curriculare și extracurriculare.
(4) Activităţile educative extracurriculare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile copiilor şi ale părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
(5) Pentru organizarea activităţilor extracurriculare sub forma excursiilor, taberelor,
drumețiilor 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 naţionale.
(6) Calendarul activităţilor educative extracurriculare este aprobat de consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ.
Art. 151. - Evaluarea activităţii educative extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ se
centrează pe:
(a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;
(b) gradul de responsabilizarea şi integrare socială;
(c) adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;
(d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.
Art. 152. -(1) Evaluarea activităţii educative extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ
este realizată anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare.
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extracurriculară derulată la nivelul unităţii de
învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de
administraţie.
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extracurriculară derulată la
nivelul unităţii de învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva
unitate.
Art. 153. - Evaluarea activităţii educative extracurriculară derulate la nivelul unităţii de
învăţământ este parte a evaluării instituţionale.

Capitolul 4
Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei
Secţiunea 1
Evaluarea rezultatelor învăţării
Art. 154. -(1) Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
(2)Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează pe baza
standardelor naţionale de evaluare, la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de
pregătire.
Art.155. În conformitate cu prevederile legale, preșcolarii nu pot fi notați fără utilizarea și
respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare. Orice încălcare a acestui
principiu se consideră abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale.
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Art.156.Verificarea și evaluarea utilizării și respectării standardelor naționale de evaluare de
către cadrele didactice se realizează prin inspecția școlară, efectuată de către inspectoratul școlar
județean
Art.157.Pentru un feed-back real și imediat adresat preșcolarilor, părinților/tutorilor legali și
cadrelor didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe
competențe, stabilite pe baza planurilor individuale de învățare. În vederea atingerii acestui scop
se va avea în vedere crearea de instrumente de evaluare, care să-i orienteze și să-i ajute pe
profesori în evaluarea la clasă.
Art.158.Elementul central al evaluării învăţării este portofoliul educaţional.
Art.159.(1) Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea lucrărilor individuale ale preșcolarului,a
diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor
dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau
rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.
(2)Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor
sau/şi la sfârşitul unor etape de formare.
Art.160.Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competențelor
dobândite de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmăreşte:
- ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
- fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
- stimularea copiilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;
-stimularea pregătirii copiilor/elevilor capabili de performanță.
Art.161. Evaluările la sfârşitul unor etape de formare sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.
Art.162. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta şi de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației şi de specificul fiecărei discipline.
Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente și activităţi practice;
d) referate şi proiecte;
e) interviuri;
f) portofolii;
g)
alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratele școlare
județene/al municipiului București.
Art.163.(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri descriptive privind
dezvoltarea copilului;
(2)
Rezultatele evaluării la nivelul preșcolar sunt trecute în fișele de progres în
centralizatoarele de la fiecare grupă și în caietul de observații.
(3)
Pentru nivelul preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu
părinții/reprezentanții legali.
Titlul VIII
Evaluarea unităţilor de învăţământ
Capitolul 1
Dispoziţii generale
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Art. 164. - 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. 165. - (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o
activitate de evaluare generală a performanţelor, prin raportare explicită la politicile
educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în
funcţionarea acestora.
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:
a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare;
b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.
(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară,
cu excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot
desfăşura activităţile profesionale curente.
Capitolul 2
Evaluarea internă a calităţii educaţiei
Art. 166. - (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. 167. - (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii de învăţământ
funcționează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie
şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Art. 168. - (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe
analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.
Capitolul 3
Evaluarea externă a calităţii educaţiei
Art. 169. -(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a
unităţilor 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 unităţile de învăţământ se realizează în
conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar.

55

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(4) Evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor
legale.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi
asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform
tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar pentru această activitate.
Titlul IX
Partenerii educaţionali
Capitolul 1
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.170.(1)Părintele/tutorele legal al preșcolarului are dreptul să decidă referitor la unitatea de
învăţământ preuniversitar unde va studia preşcolarul.
(2) Părintele/tutorele legal al are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia privind
pregătire şi comportamentul propriului copil.
(3)Părintele/tutorele legal are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil.
(4) Părinţii/tutorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform
legislaţiei în vigoare.
(5)Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
Art.171 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta unităţii de
învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul
unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/profesorul pentru învăţământ preşcolar.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin
(1)
Art.172.(1) Părintele/tutorele legal are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în
care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:
a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;
b) discuţie amiabilă cu directorul ;
c) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ .
(2)
În cazul în care au fost parcurse etapele 1-3 de la alin. (1) , părintele/tutorele legal are
dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul școlar judeţean.
(3)
În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), părintele/tutorele are
dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul Educației Tineretului și Naționale.
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Capitolul 2
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.173.(1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu gradinita în vederea
realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea
pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure
frecvenţa .
(4). ) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi conform legii şi
hotărărilor luate la nivelul grădiniţei sau grupei de către majoritatea părinţilor (jumătate plus
unu) să se achite de toate obligaţiile mai jos menționate:
a) De a respecta programul zilnic al grădiniţei, atât la sosirea copiilor (până la ora 08.00),
cât şi la plecarea acestora (ora 17.00).
b) De a respecta prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de
Învățământ;
c) Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţa cu program prelungit, părinţii sau
susţinătorii legali sunt obligați să plătească taxa de masă conform procedurii specifice la
începutul fiecărei luni (pentru luna în curs) până în data de 10 a lunii.
d) Să asigure necesarul de rechizite desfăşurării procesului instructiv- educativ ;
e) Să nu deranjeze inutil cu telefoane procesul didactic anunţat prin orar, respectiv somnul
copiilor;
f) Sa selecteze impreuna cu educatoarea optionalele şi să achite taxa pentru aceste activităţi
în condiţiile negociate cu profesorii
g) Părinţii au obligaţia să semnaleze imediat la cabinetul medical problemele legate de
sănătatea copiilor (alergii, intoleranţă la alimente sau medicamente etc) ;
h) Nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care se află sub tratament cu antibiotic;
i) Nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care prezintă: febră, tuse persistentă,
scaune diareice, vărsături sau erupţii, alte simptome de boli contagioase în scopul păstrării unui
mediu sănătos pentru fiecare copil.;
j) Să anunţe cabinetul medical despre apariţia unei boli contagioase (diagnosticate de către
medic).
k) Dacă la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei, asistenta medicală constată apariţia
unor simptome de boală la un copil, părinţii vor fi contactaţi telefonic pentru a-l prelua (în acest
timp copilul va fi izolat în cabinetul medical până la sosirea acestora).
l) Să respecte vacanţele anunţate de către grădiniţă când se cunoaşte structura anului şcolar
şi zilele când grădiniţa este închisă – sărbători legale.
m)Să informeze asistenta grădiniţei asupra oricăror probleme de sănătate la care copilul este
predispus.
n) Să informeze persoanele avizate din cadrul grădiniţei dacă altă persoană se va prezenta să
ia copilul la terminarea programului.
o) Să anunţe educatoarele sau conducerea grădiniţei în cazul schimbării domiciliului sau a
numerelor de telefon la care pot fi contactaţi.
p) Să respecte ţinuta de interior stabilită de grădiniţă, să însoţească copiii până la uşa sălii de
grupă pentru a-i preda educatoarei.
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q) Să aibă un comportament adecvat instituţiei în care se găsesc (colaborativ, decent și nonconflictual), respectând personalul unităţii.
r) Pentru orice reclamaţii sau sugestii părinţii au obligaţia de a se adresa în primul rând
doamnelor educatoare de la grupă şi apoi directorului unităţii.
Capitolul 3
Adunarea generală a părinţilor
Art. 174. -(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali ai copiilor de la grupă.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor
didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, 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. 175. - (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatoarea/profesorul
pentru învăţământul preşcolar, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către
1/3 din numărul total al membrilor săi.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali ai copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei
prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în
care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi.

Capitolul 4
Comitetul de părinţi
Art.176. (1). Comitetul de parinti al grupei se alege in fiecare an in prima ședință cu părinții
copiilor grupei, convocata de educatoare , care prezideaza sedinta.
(2.) Convocarea pentru sedința cu părinții pentru alegerea comitetului de parinti pe grupe
are loc in primele 30 de zile de la incepera cursurilor anului scolar.
(3.) Comitetul de parinti al grupei se compune din 3 persoane: un presedinte si doi
membri.
(4.) Educatoarele grupei convoaca parintii la inceputul fiecarui semestru si la incheierea
anului scolar. De asemenea, educatoarele sau presedintele comitetului de parinti pot convoca
adunarea generala cu parintii ori de cate ori este necesar.
(5.) Comitetul de parinti al grupei reprezinta interesele parintilor copiilor la nivelul
gradinitei, prin Consiliul Reprezentativ al parintilor .
Art.177. Atributiile comitetului de parinti al grupei:
(1.) Ajuta educatoarele in activitatea de imbunatatirea frecventei .
(2.) Sprijina gradinita si educatoarele in activitatea de consiliere si de integrare a copiilor
in cadrul grupei.
(3). Sprijina educatoarele in desfasurarea unor activitati extrascolare.
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(4.) Au initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de joc și activitate ale copiilor
din grupa.
(5). Atrag personae fizice sau juridice care prin contributii financiare sau materiale, sustin
programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din grupa si din gradinita.
(6.) Sprijina conducerea gradinitei si pe educatoare in intretinerea, dezvoltarea si
modernizarea bazei materiale a grupei si a gradinitei.
(7.) Comitetul de parinti tine legatura cu gradinita prin educatoarele grupei
(8.) Comitetul de parinti al grupei poate propune in adunarea generala daca se considera
necesar, o suma minima prin care parintii copiilor grupei sa contribuie la intretinerea,
dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei si a gradinitei.
(9.) Contributia personala nu este obligatorie iar neachitarea acesteia nu poate limita in
nici un caz drepturile prevazute de catre prevederile legale in vigoare.
(10.) Contributia parintilor se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de
parinti fara implicarea cadrelor didactice.
(11). Este interzisa implicarea copiilor in strangerea fondurilor.
(12.) Educatoarei ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri.
(13.) Fondurile banesti ale comitetului de parinti se cheltuiesc la initiative acestora sau ca
urmare a propunerii educatoarei sau a directorului insotit de catre comitet.
(14.) Sponsorizarea clasei sau a unitatii nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru
anumiti copii.
Capitolul 5
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Art.178. La nivelul grădinitei functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.
(1.) Consiliul reprezentativ al parintilor este compus din presedintii comitetelor de parinti
pe grupe.
(2.) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza reprezentantii sai in organismele
de conducere ale gradinitei.
(3.) Consiliul reprezentativ al parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu
propriul regulament de ordine interioara.
Art.179.Atributiile consiliului reprezentativ al parintilor:
(1.) Sustine gradinita in activitatea de consiliere si integrare a copiilor in colectivitate.
(2). Propune masuri pentru scolarizarea tuturor copiilor de 3-7 ani.
(3). Propune gradinitei discipline si domenii care sa se studieze pentru curriculum la
decizia gradinitei.
(4.) Identifica surse de finantare extrabugetare si propune Consiliului de administratie si
gradinitei masuri de folosire a acestora.
(5.) Sprijina parteneriatele educationale.
(6.) Se preocupa de consilierea , promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice
poporului roman cat si a unor etnii.
(7). Sustine gradinita in organizarea si desfasurarea unor serbari, concursuri, etc.
(8.) Sustine conducerea gradinitei in organizarea si desfasurarea de consultatii cu parintii
pe teme educationale.
(9.) Colaboreaza cu Comisiile de ocrotire a minorilor in vederea solutionarii cazurilor in
care copiii au nevoie de ocrotire.
(10.) Sprijina conducerea gradinitei in intretinerea si modernizarea bazei materiale.
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(11.) Are initiative si se implica in actiuni de imbunatatire a calitatii vietii si a activitatii
copiilor din gradinita.
(12.) Consiliul reprezentativ al parintilor poat atrage surse extrabugetare , constand in
contributii, donatii, sponsorizari venind din partea unor personae fizice sau juridice din tara sau
din strainatate care vor fi utilizate pentru:
a) ~ in intretinerea si modernizarea patrimoniului gradinitei;
b) ~acordarea de premii cu ocazia desfasurarii diferitelor concursuri, la sfarsit de an scolar
sau la terminarea gradinitei;
c) ~sprijina finantarea unor activitati extrascolare, parteneriate si programe educationale;
d) ~acorda sprijin financiar copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
e) ~alte activitati care privesc bunul mers al gradinitei sau care sunt aprobate de adunarea
generala a parintilor.
(13.) Personalul didactic (educatoarele ) nu opereaza cu aceste fonduri.
(14). Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia comitetului de parinti din
proprie initiative sau in cazul convocarii Consiliului de adninistratie al gradinitei.
(15.) Colectarea sumelor destinate intretinerii si modernizarii bazei materiale a
gradinitei. se face numai de catre Consiliul reprezentativ al parintilor. Educatoarei ii este interzis
sa opereze cu aceste fonduri
(16.) Adunarea generala a Consiliului reprezentativ al parintilor stabileste sume de bani
care pot sa sa afle permanent la dispozitia Consiliul reprezentativ al parintilor si care pot fi
folosite pentru situatii urgrnte, la solicitarea Consiliului de administratie al unitatii de
invatamant.
Capitolul 6
Contractul educaţional
Art. 180. -(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în
momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a
prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin
decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art. 181. - (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. 182. - (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.
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(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care
se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
Capitolul 7
Grădinița şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi
parteneri educaţionali
Art. 183. - Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii
locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor
unităţii de învăţământ.
Art. 184. - Unitatea de învățământ poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de
educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale
sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Art. 185. - Unitatea de învățământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile
prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu
asociaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative,
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a
învăţării.
Art. 186. - (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea
unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de
unitatea de învăţământ.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală,
de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea
securităţii copiilor şi a personalului în perimetrul unităţii.
Art. 187. - (1) Unitatea de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituţională.
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se
va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul
grădiniței, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.
(5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune
cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii
copiilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.
(6) 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.
Titlul X
Asigurarea protecției unitații , sănătatea și siguranța preșcolarilor si a
personalului angajat
Capitolul 1
Acordarea asistenţei medicale şi promovarea unui stil de viaţă sănătos
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Art.188. Asistenţa medicală acordată preşcolarilor pe toată perioada în care se află în unitatea de
învăţământ se asigură prin cabinetul medical din grădiniţă.
Art.189. - Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordată prin asistenţa medicală şi de medicină
pentru preşcolari se asigură pe toată perioada în care aceştia se află în grădiniță, având următoarele
componente:
a. servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari – identificarea şi
managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, verificarea
respectării reglementărilor de sănătate publică;
b. servicii de menţinere a stării de sănătatea individuale şi colective – imunizări, triaj
epidemiologic;
c. servicii de examinare a stării de sănătate a preșcolarilor – evaluarea stării de sănătate,
monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
d. servicii de asigurare a stării de sănătate individuale – acordarea de îngrijiri medicale pentru
afecţiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul Unic de Urgență - 112, până la preluarea
copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;
e. activităţi de educaţie pentru sănătate și de promovare a unui stil de viaţă sănătos.
Art.190.- (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preşcolarilor sunt
următoarele:
a. personalul medical din unitatea de învăţământ şi, după caz, medicul de familie ;
b. personalul din direcţiile de sănătate publică judeţene;
c. personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul
preuniversitar de stat, cu excepţia învăţământului special;
d. directorul unităţii de învăţământ;
e. profesorul pentru învăţământ preșcolar al clasei respective;
f. personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
g. personalul din inspectoratele şcolare judeţene.
Art.191. - Baremul de dotare al cabinetului medical trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.
Secțiunea I
Organizarea examinării stării de sănătate a preşcolarilor
Art.192. - (1) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor are ca scop îmbunătățirea stării de
sănătate, prin evaluarea sănătății colectivității de copii, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea
precoce a unor afecţiuni, deficienţe sau factori de risc, prin iniţierea rapidă a acțiunilor necesare sau a
măsurilor adecvate de educaţie pentru sănătate.
(2) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor nu exclude şi nu se suprapune cu examinarea stării
de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform
Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 193. - Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor urmăresc, cu prioritate, următoarele
obiective :
 Evaluarea stării de dezvoltare fizică și neuro-psiho-motorie și aprecierea stării de sănătate;
 Depistarea diverselor deficienţe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire,
congenitale sau dobândite şi aplicarea precoce a tratamentelor recuperatorii medicale şi
educative, în vederea integrării viitoare în unități de învățământ;
 Consilierea părinților/reprezentanților legali ai copiilor în vârstă de 6 - 7 ani, în raport cu
starea lor de sănătate, după caz, și îndrumarea spre învăţământul special (pentru deficienţii
mintal, senzorial şi motor);
 Formarea unor deprinderi şi abilităţi de viaţă sănătoasă.
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Art.194. - Copiii, la care, în urma examinărilor medicale, s-au depistat boli sau deficienţe vor fi luaţi
în evidenţă specială şi, după caz, vor fi dispensarizaţi de medicul colectivităţii împreună cu medicul
de familie şi/ sau cu medicii de alte specialități, în vederea recuperării stării lor de sănătate.
Art. 195.- Etapele examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele:
- examinările medicale periodice ale stării de sănătate, efectuate, anual, tuturor preşcolarilor din
colectivitate;
Art. 196- (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună
cu conducerea colectivităţii de preşcolari, a unităţii de învăţământ (care va asigura şi mobilizarea la
datele fixate).
Secțiunea II
Modul de efectuare al examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate
Art.197.-Personalul care asigură examinarea este format din:
a. asistentele medicale din colectivitatea de preşcolari. Acest personal efectuează măsurătorile
somatometrice şi determinările fiziometrice;
b. educatoarele din grădiniţe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului şi
care consemnează sub semnătură datele obţinute în fişa medicală a preşcolarului;
c. medicul colectivităţii (şcolar, al unităţii de învăţământ sau de familie).
Art. 198. - Preşcolarii care au fost depistaţi cu probleme de sănătate, ce nu pot fi rezolvate de
medicul examinator, vor fi trimişi de către acesta la cabinetele de specialitate pentru precizarea
diagnosticului şi a atitudinii terapeutice.
Art. 199. - Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate se realizează, după cum
urmează:
a. efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au
apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării,
deficienţe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc;
b. efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere, în cadrul
acestuia, şi examenul endocrinologic;
c. efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
d. depistarea tulburărilor de vedere;
e. depistarea tulburărilor de auz;
f. depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preşcolari;
g. înregistrarea datelor obţinute în urma examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării
de sănătate în fişa medicală a copilului.
Art.200. - Documentele medicale necesare la înscrierea sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea
personalului medical din unitățile de învățământ, în anexa nr. 4.
Secțiunea III
Rolul unităţilor de învăţământ în asigurarea şi în menţinerea stării de sănătate a elevilor
Art. 201. - (1) Unităţile de învăţământ, prin director şi în colaborare cu cadrele medicale asigură
condiţiile necesare examinării şi evaluării stării de sănătate a elevilor.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ asigură condiţiile igienico-sanitare de funcţionare privind
organizarea şi desfășurarea, în bune condiţii, a activităţii instructiv - educative.
Art. 202. - Conducerea unităţilor de învăţământ asigură respectarea prevederilor legale cu privire la:
prevenirea consumului de substanţe toxice, asigurarea unei alimentaţii sănătoase , derularea
programelor şi proiectelor naţionale guvernamentale.
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Art. 203.- În unitatea de învăţământ se organizează activităţi educative extracurriculare şi
extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.
Art. 204.- Unitatea de învăţământ prezintă, în oferta lor, activităţi formale de educaţie pentru
sănătate.
Art. 205. - Unitatea de învăţământ încheie parteneriate cu instituţii guvernamentale și
neguvernamentale în vederea promovării stilului de viaţă sănătos şi responsabil în rândul elevilor.
Art. 206. - Unitatea de învăţământ colaborează cu comunitatea locală şi cu părinţii/reprezentanţii
legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.
Art. 207. - Unitatea de învăţământ are obligaţia să informeze părinţii sau reprezentanţii legali ai
elevilor că semnarea contractului educaţional include şi responsabilitatea acestora faţă de sănătatea
propriilor copii și în afara grădiniței, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de grupă și
evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi preșcolari din colectivitate/ unitate de învățământ.
Secțiunea IV
Atribuţiile personalului implicat în asistenţa medicală , acordată preşcolarilor şi pentru
promovarea unui stil de viață sănătos și a educaţiei pentru sănătatea
I. Atribuţiile medicului şcolar
Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
Identificarea şi managementul
riscurilor pentru sănătatea
colectivităţi,

Gestionarea circuitelor

Atribuţii specifice

a. Semnalează, către directorul şcolii şi către
instituţiile publice cu atribuţii de control, a
încălcărilor legislative vizând determinanţii
comportamentali ai stării de sănătate ;
b. Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a
cabinetelor către directorul unităţii de învăţământ şi
comunitatea locală;
c. Controlează respectarea condiţiilor de igienă din
spaţiile de învăţământ, de cazare şi alimentaţie din
unităţile de învăţământ arondate;
d. Supraveghează recoltarea de produse biologice
pentru investigaţiile de laborator, în vederea
depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi
şi contacţi;
e. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă
a procesului instructiv-educativ; (teoretic, practic şi
la orele de educaţie fizică).
f. Controlează, prin sondaj, igiena individuală a
preşcolarilor;
g. Verifică efectuarea periodică a examinărilor
medicale, ale personalului didactic şi administrativgospodăresc din unităţile arondate, conform
reglementărilor de sănătate și securitate în muncă.
a. Evaluează circuitele funcţionale şi propune toate
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funcţionale
b.
c.

Verificarea respectării
reglementărilor de sănătate
publică

Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi servire
a hranei

d.
a.
b.

c.
a.
b.

c.

d.
e.

măsurile pentru conformarea la standardele şi
normele de igienă;
Prezintă măsurile necesare directorului unităţii de
învăţământ;
Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în
menţinerea
condiţiilor
igienico-sanitare
în
conformitate cu normele în vigoare;
Verifică implementarea măsurilor propuse.
Constată abaterile de la normele de igienă şi
antiepidemice;
Informează, în scris, directorul şcolii şi/sau
reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene,
în legătură cu aceste abateri;
Supervizează corectarea abaterilor.
Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe;
Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare
periodice pentru verificarea respectării unei
alimentaţii sănătoase;
Verifică starea de sănătate a personalului blocului
alimentar din grădiniţe, în vederea prevenirii
producerii de toxiinfecţii alimentare;
Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea
imediată a eventualelor nereguli constatate;
Informează, operativ, directorul unității de
învățământ despre neregulile constate şi despre
măsurile ce trebuie adoptate.

Servicii de menţinere a stării de
sănătatea
individuale
şi
colective,
a. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu
Servicii curente
medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale
sanitare şi cu instrumentar medical (în colaborare cu
medicul coordonator, după caz).
a. Organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de
Imunizări
igienă şi de siguranţă;
b. Colaborează cu Direcţiile de Sănătate Publică în
vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în
calendarul naţional de imunizare, pe clase;
c. Asigură lanţul de frig la nivelul unităţii de
învăţământ, conform normelor Ministerului
Sănătăţii;
d. Efectuează imunizările în conformitate cu normele
Ministerului Sănătăţii;
e. Informează directorului unității de învățământ asupra
resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor;
f. Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru
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Triaj epidemiologic

facilitarea activității de vaccinare;
g. Consiliază cadrele didactice despre modul de
informare a părinţilor, pentru a accepta desfăşurarea
imunizărilor, în interesul superior al copilului;
h. Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor
necesare şi de raportarea în termene a activităţii de
imunizare.
a. Iniţiază
supravegherea
epidemiologică
a
preşcolarilor din grădiniţe;
b. Depistează, izolează şi declară orice boală
infectocontagioasă, în funcţie de grupă;
c. Participă la efectuarea de acţiuni de investigare
epidemiologică a preșcolarilor suspecţi sau contacţi
din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea
metodologică a medicilor epidemiologi;
d. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la
indicaţia medicilor epidemiologi;
e. Iniţiază acţiuni de
dezinfecţie-dezinsecţie şi
deparazitare
în cazul
focarelor parazitare
(pediculoză, scabie), virale sau microbiene
(tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice
acute etc.) din grădiniţe şi şcoli, conform Normelor
Ministerului Sănătăţii;
f. Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a
virozelor respiratorii în sezonul epidemic;
g. Efectuează triajul epidemiologic după vacanţele
şcolare sau ori de câte ori este nevoie;
h. Depistează activ, prin examinări periodice, anginele
streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor
depistate.

Servicii de examinare a stării
de sănătate a elevilor
a. Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în
Evaluarea stării de sănătate
unităţile arondate;
b. Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării
examenelor naţionale;
c. Prezintă, în consiliile profesorale ale unităţilor de
învăţământ arondate, o analiză anuală a stării de
sănătate a copiilor;
d. Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor
profilactice, pentru stabilirea eventualelor
contraindicaţii şi supraveghează efectuarea
vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse
postimunizare (RAPI);
e. Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe - examenul
medical de bilanţ a stării de sănătate;
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f. Examinează preşcolarii care vor participa la
concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor
sportive) şi în vacanţe, în diverse tipuri de tabere,
eliberând avizul epidemiologic, în care se va
menţiona şi patologia cronică a copilului. Pentru
participările la evenimente sportive este necesar
avizul medicilor specialişti de medicină sportivă;
Monitorizarea copiilor cu
afecţiuni cronice
Elaborarea raportărilor
curente pentru sistemul
informaţional din sănătate
Eliberarea documentelor
medicale necesare

a. Dispensarizează copiii din toate clasele, cu
probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în
scop recuperator.
a. Completează împreună cu cadrele medicale medii din
subordine, raportările curente privind morbiditatea
înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din
grădiniţe şi şcoli.
a. Eliberează adeverinţe medicale la terminarea
grădiniţei;

Servicii de asigurare a stării de
sănătate individuale
a. Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor din
Acordarea de îngrijiri pentru
unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele
afecţiuni curente
competenţelor;
b. Examinează, tratează şi supraveghează, medical,
preșcolarii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor
de către familie/ reprezentantul legal sau până la
trimiterea la medicul specialist/de familie.
Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
a. Medicul, împreună cu directorul unităţii de
Educaţia pentru sănătate
învăţământ, iniţiază, desfăşoară şi colaborează în
organizarea diverselor activităţi de educaţie pentru
sănătate, în cel puţin următoarele domenii:
i. nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii;
ii. activitate fizică;
iii. prevenirea accidentelor rutiere
iv. pregătire pentru acțiune în caz de dezastre;
v. instruirea grupelor ”Sanitarii pricepuţi”;
vi. orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos.
b. Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie
pentru sănătate;
c. Participă la lectoratele cu părinţii ale căror teme
vizează sănătatea copiilor;
d. Ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme
privind sănătatea copiilor;
e. Organizează instruiri ale personalului didactic şi
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administrativ în probleme de sănătate a copiilor;
f. Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile
promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în
rândul preşcolarilor şi elevilor;
g. Participă la programe de educaţie medicală continuă,
conform reglementărilor în vigoare.
II. Atribuţiile asistentului medical:
Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
şi/sau elevi
Identificarea şi
managementul riscurilor
pentru sănătatea colectivităţii,

Atribuţii specifice

a. Semnalează către medicul unităţii / directorul
școlii, după caz, a încălcărilor legislative
vizând determinanţii comportamentali ai stării
de sănătate
b. Semnalează către medicul unităţii/directorul
unității de învățământ, a nevoilor de
amenajarea şi dotare a cabinetului medical;
c. Supraveghează modul în care se respectă orele
de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a
copiilor şi condiţiile în care se realizează
acestea;
d. Îndrumă cadrele didactice în aplicarea
metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a
organismului copiilor;
e. Supraveghează modul în care se respectă
igiena individuală a copiilor din grădiniţe, în
timpul spălării pe mâini acestora şi la servirea
mesei;
f. Controlează igiena individuală a elevilor,
colaborând cu personalul didactic pentru
remedierea situaţiilor deficitare constatate;
g. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile
şi anunţă, urgent, medicul colectivităţii,
familia sau reprezentantul legal;
h. Supraveghează focarele de boli transmisibile,
aplicând măsurile antiepidemice faţă de
contacţi şi efectuând recoltări de probe
biologice, dezinfecţii etc.;
i. Prezintă produsele biologice recoltate
(exsudate nazofaringiene, materii fecale,
urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică
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j.

k.

l.

Gestionarea circuitelor
funcţionale

a.

Verificarea respectării
reglementărilor de sănătate
publică

a.
b.

c.
Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi
servire a hranei

a.

b.

buletinele de analiză în situaţii de apariţie a
unor focare de boli transmisibile în
colectivitate;
Întocmește, zilnic, în grădinițe ,evidenţa
copiilor absenţi din motive medicale,
urmărind ca revenirea acestora în colectivitate
să fie condiţionată de prezentarea avizului
epidemiologic favorabil, eliberat de medicul
de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile;
Controlează, zilnic, respectarea normelor de
igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc
alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie,
grupuri sanitare, curte etc.) , spaţiile de
învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere
şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de
cazare (dormitoare, grupuri sanitare,
spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi
anexele acestora, săli de mese – consemnând,
în caietul special destinat, toate constatările
făcute şi aducând operativ la cunoştinţă
medicului şi, după caz, conducerii unităţii
deficienţele constatate;
Execută acţiuni de combatere a bolilor
transmisibile din focarele existente în şcoli,
întocmind şi fişe de focar (prelevarea de
tampoane pentru exsudate nazofaringiene,
consilierea copiilor și părinților cu pediculoză
şi scabie).
Evaluează
circuitele
funcţionale
sub
supervizarea medicului şi propune acestuia
măsurile necesare pentru conformarea la
standardele şi normele de igienă.
Constată abaterile de la normele de igienă şi
antiepidemice;
Informează medicul sau în lipsa acestuia,
directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei
de sănătate publică judeţene, asupra acestor
abateri;
Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie
de responsabilităţile stabilite de medic.
Participă la întocmirea meniurilor săptămânale
şi la efectuarea periodică a anchetelor privind
alimentaţia preşcolarilor;
Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture,
într-un caiet anume destinat pentru controlul
blocului alimentar, constatările privind starea
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de igienă a acestuia, starea agregatelor
frigorifice, calitatea alimentelor scoase din
magazie şi a mâncării, igiena individuală a
personalului blocului alimentar şi starea de
sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta
activităţi în bucătărie pentru persoanele care
prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu
expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la
cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste
constatări;
f. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi
controlează calitatea organoleptică a acestora,
semnând foaia de alimentaţie privind calitatea
alimentelor;
g. Controlează, zilnic, proprietăţile organoleptice
ale alimentelor scoase din magazie şi modul de
funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul
alimentar;
h. Verifică starea de sănătate a personalului
blocului alimentar din grădiniţe şi din
cantinele şcolare, în vederea prevenirii
producerii de toxiinfecţii alimentare.
Servicii de menţinere a stării
de sănătatea individuale şi
colective,
a. Servicii curente

a. Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza
normelor Ministerului Sănătăţii,
instrumentarul, materialele sanitare şi
medicamentele de la aparatul de urgenţă şi
răspund de utilizarea lor corectă;
b. Însoţesc, după caz, copiii din grădiniţă, în
situaţia deplasării acestora într-o tabără de
vacanţă, pe toată durata acesteia;
c. Asigură asistenţa medicală în taberele de
odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi
detaşate în aceste unităţi;
d. Urmăresc aprovizionarea cabinetului medical
cu medicamente pentru aparatul de urgenţă,
materialele sanitare şi cu instrumentarul
medical, sub supravegherea medicului;
e. Urmăresc şi consiliază educatoarele în
aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie şi a
limbajului preşcolarilor consemnând, în fişele
medicale ale copiilor, rezultatul aprecierii;
f. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile
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g.

Imunizări

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Triaj epidemiologic

a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic
al preşcolarilor, sub supravegherea medicului
colectivităţii;
Supraveghează starea de sănătate şi de igienă
individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă
anunţă, după caz, medicul colectivităţii,
serviciul de ambulanţă, conducerea unității de
învățământ, precum şi familiile /
reprezentantul legal al preşcolarilor.
Efectuează catagrafia elevilor/ supuşi
(re)vaccinărilor;
Efectuează, sub supravegherea medicului,
imunizările profilactice planificate, în
conformitate cu Programul naţional de
imunizări;
Înregistrează în fişa de consultaţie şi în
registrul de vaccinări imunizările efectuate;
Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru
organizarea activităţii de imunizare a elevilor;
Încurajează cadrele didactice şi părinţii să
faciliteze şi, respectiv, să accepte desfăşurarea
imunizărilor, în interesul superior al copilului;
Răspunde de păstrarea vaccinurilor în
cabinetul medical, conform reglementărilor în
vigoare.
Efectuează zilnic controlul medical (triajul
epidemiologic) al copiilor din grădiniţe;
Efectuează triajul epidemiologic al tuturor
copiilor după fiecare vacanţă, precum şi alte
triaje, atunci când este cazul;
Depistează şi izolează orice boală
infectocontagioasă, informând medicul despre
aceasta;
Participă, la efectuarea de acţiuni de
investigare epidemiologică a elevilor suspecţi
sau contacţi din focarele de boli transmisibile,
sub îndrumarea medicului;
Aplică tratamentele chimioprofilactice în
focare, la indicaţia medicului;
Execută acţiuni antiparazitare şi
antiinfecţioase în focarele din grădiniţe şi
şcoli, conform Normelor Ministerului
Sănătăţii;
Execută acţiunile de supraveghere
epidemiologică a virozelor respiratorii în
sezonul epidemic, conform sarcinilor
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repartizate de medic.
Servicii de examinare a stării
de sănătate a preșcolarilor
a. Participă, sub îndrumarea medicului, la
Evaluarea stării de sănătate
anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile
de copii şi tineri arondate, conform
dispoziţiilor medicului;
b. Participă alături de medicul colectivităţii, la
examinarea medicală de bilanţ a stării de
sănătate a elevilor;
c. Efectuează somatometria în cadrul examenului
medical, înscriind datele rezultate în fişele
medicale;
d. Efectuează examenul dezvoltării fizice a
elevilor: somatometrie (înălţime, greutate,
perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie
(tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă
musculară manuală, capacitate vitală
pulmonară) și altele, cu consemnarea
rezultatelor în fişele medicale;
e. Consemnează, în fişele medicale , rezultatele
examinărilor medicale de bilanţ a stării de
sănătate şi rezultatele controalelor
preșcolarilor dispensarizaţi, sub supravegherea
medicului şcolii;
f. Participă sau prezintă, după caz, în consiliile
profesorale ale şcolilor, o analiză anuală a
stării de sănătate a copiilor;
g. Participă la examinarea copiilor care vor fi
supuşi imunizărilor profilactice pentru
stabilirea eventualelor contraindicaţii
medicale;
h. Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi
supraveghează apariţia reacţiilor adverse
postimunizare (RAPI).
a. Înregistrează şi supraveghează copiii cu
Monitorizarea copiilor cu
afecţiuni cronice, consemnând, în fişe, rezultatele
afecţiuni cronice
examenelor medicale, iar în registrul de evidenţă
specială, datele controalelor medicale.
a. Completează documentele medicale ale
Elaborarea raportărilor
copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa a
curente pentru sistemul
I-a;
informaţional din sănătate
b. Execută activităţi de statistică sanitară, prin
completarea raportărilor curente, calcularea
indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate
(incidenţă, prevalenţă etc.);
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c. Completează, sub supravegherea medicului,
formularele statistice lunare şi anuale privind
activitatea cabinetului medical şcolar,
calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi
structură a morbidităţii;
Servicii de asigurare a stării de
sănătate individuale
Acordarea de îngrijiri pentru
afecţiuni curente

a. Acordă, în limita competenţelor, la nevoie,
primul ajutor preşcolarilor din unităţile de
învăţământ arondate, apelează Serviciul Unic
de Urgență - 112 şi supraveghează transportul
preşcolarilor la unităţile sanitare;
b. Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la
indicaţia medicului;
c. Supraveghează preşcolarii izolaţi în
infirmerie şi efectuează tratamentul indicat
acestora de către medic;
d. Completează, sub supravegherea medicului
colectivităţii, condica de medicamente şi de
materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.

Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
a. Colaborează cu educatoarele la formarea
Educaţia pentru sănătate
deprinderilor de igienă individuală la
preşcolari;
b. Efectuează, sub îndrumarea medicului
colectivităţii, activităţi de educaţie pentru
sănătate cu părinţii, cu copiii şi cu personalul
didactic auxiliar din grădiniţă, și respectiv în
rândul copiilor, al familiilor şi al cadrelor
didactice;
c. Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea
lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia
pentru sănătate a copiilor, pe grupe şi,
eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme
de prim ajutor, cu demonstraţii practice;
d. Participă la lectoratele cu părinţii pe teme de
educaţie pentru sănătate;
e. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate
în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii
şi demonstraţii de prim ajutor;
f. Participă la consiliile profesorale în care se
discută şi se iau măsuri vizând aspectele
sanitare din unitatea de învăţământ;
g. Instruiește personalul administrativ şi de
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îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi
de alimentaţie cu privire la sarcinile ce le revin
în asigurarea stării de igienă în spaţiile
respective;
h. Participă la instruiri profesionale;
i. Participă la programe de educaţie medicală
continuă conform reglementărilor în vigoare.
III. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ pentru asigurarea unui mediu de
viață sănătos pentru comunotatea de preșcolari
Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
Identificarea şi managementul
riscurilor pentru sănătatea
colectivităţii,

Gestionarea circuitelor
funcţionale

Verificarea respectării
reglementărilor de sănătate
publică

Atribuţii specifice

a. Semnalează către instituţiile publice cu
atribuţii de control a încălcărilor legislative
vizând determinanţii comportamentali ai stării
de sănătate
b. Semnalează nevoile de amenajarea şi dotare a
cabinetelor medicale, către administraţia
publică locală;
c. Prioritizează problemele de sănătate ale
colectivităţii, prin realizarea de amenajări şi
dotări la nivelul unităţii de învăţământ;
d. Dispune măsurile necesare pentru respectarea
normelor de igienă a procesului instructiveducativ;
e. Respectă prevederile în vigoare privind
sănătatea şi securitatea în muncă, în ceea ce
priveşte personalul din subordine;
f. În situaţii deosebite, poate solicita examene
medicale suplimentare, cu avizul consiliului de
administraţie. Al unității de învățământ.
a. Sprijină personalul medical în evaluarea şi
conformarea la standarde a circuitelor
funcţionale;
b. Dispune măsuri şi identifică resurse pentru
gestionarea
corectă
a
circuitelor
funcţionale.
a. Aduce la cunoştinţa forurilor superioare –
inspectoratul şcolar, direcţia de sănătate
publică, administraţia locală abaterile de la
normele de igienă şi antiepidemice;
b. Implementează recomandările şi planurile
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c.
Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi servire
a hranei

a.

b.

c.

de conformare ale direcţiei de sănătate
publică;
Dispune măsuri proprii şi numește
responsabili pentru corectarea abaterilor.
Dispune măsurile necesare pentru
rezolvarea imediată a neregulilor semnalate
de medic;
Respectă recomandările medicului în
achiziţionarea / solicitarea achiziţionării de
alimente către administraţia publică locală;
Dispune măsurile necesare pentru
implementarea, în unitatea de învăţământ, a
programelor guvernamentale de nutriţie de
tip ”Corn şi lapte”, ”Fructe în şcoli”,
precum și altor programe naționale.

Servicii de menţinere a stării de
sănătatea
individuale
şi
colective,
a. Face solicitări către administraţia publică
Servicii curente
locală, în colaborare cu medicul, pentru
asigurarea bunurilor materiale pentru dotarea
cabinetului medical în conformitate cu
prevederile anexei 2 a prezentei metodologii;
b. Sprijină acţiunile profilactice organizate şi
desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli.
a. Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea
Imunizări
imunizărilor;
b. Dispune măsurile propuse de medic pentru
asigurarea lanţului de frig în unitatea de
învăţământ;
c. Aduce la cunoştinţa autorităţilor publice locale
resursele necesare pentru efectuarea
imunizărilor;
d. Facilitează informarea cadrelor didactice şi a
părinţiilor, realizată de către cadrele medicale,
în legătură cu procesul de imunizare.
a. Sprijină personalul medical în efectuarea
Triaj epidemiologic
triajului epidemiologic şi dispune măsurile propuse
de acesta.
Servicii de examinare a stării
de sănătate a elevilor
a. Sprijină personalul medical în evaluarea stării de
Evaluarea stării de sănătate
sănătate a elevilor, prin dispunerea măsurilor
propuse de acesta.
Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
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Educaţia pentru sănătate

a. Aprobă diversele activităţi de educaţie
pentru sănătate desfăşurate în unitatea de
învăţământ de către terţi, pe baza
recomandării medicului
b. Încurajează, susţine şi, după caz, participă
la diversele activităţi de educaţie pentru
sănătate organizate de personalul unităţii de
învăţământ;
c. Dispune
măsuri
pentru
susţinerea/efectuarea
activităţilor
de
educaţie pentru sănătate şi educaţie sanitară
de către personalul angajat;
d. Se îngrijeşte de asigurarea resurselor
materiale necesare activităţi de educaţie
pentru sănătate.
e. Poate
să
organizeze
activităţi
extracurriculare/ cercuri de prim-ajutor;
f. Organizează şi desfăşoară activităţi
extracurriculare şi extraşcolare de sine
stătătoare sau în parteneriat, pentru
formarea unui stil de viaţă sănătos;
g. Include şi prezintă în oferta şcolii obiectul
de studiu opțional - Educaţie pentru
sănătate.

IV.Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ preşcolar

Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
şi/sau elevi
Identificarea şi managementul
riscurilor pentru sănătatea
colectivităţii,

Gestionarea circuitelor
funcţionale
Verificarea respectării

Atribuţii specifice

a. Semnalează către personalul medical şi către
managerul unităţii de învăţământ a încălcărilor
legislative vizând determinanţii
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea
de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe
etnobotanice, alimente și băuturi restricţionate
la comercializare în şcoli);
a. Sprijină personalul medical în evaluarea şi
conformarea, la standarde, a circuitelor
funcţionale.
a. Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului
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reglementărilor de sănătate
publică

Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi servire
a hranei
Servicii de menţinere a stării
de sănătatea individuale şi
colective,
Imunizări

Triaj epidemiologic

unității de învățământ abaterile de la normele
de igienă şi antiepidemice;
b. Implementează recomandările, planurile de
conformare şi măsurile dispuse de medic şi de
directorul unității de învățământ, la indicaţia
medicului şi a asistentului medical.
a. Implementează în grupa/clasa, de care răspunde
,programele guvernamentale de nutriţie de tip
”Corn şi lapte”, ”Fructe în şcoli” , precum şi
alte programe realizate la nivel naţional.

a. Îndeplineşte măsurile recomandate de medic
pentru facilitarea efectuării imunizărilor;
b. Informează copiii despre importanţa şi
beneficiile imunizării;
c. Asigură interfaţa cu părinţii, astfel încât aceştia
să faciliteze şi respectiv să accepte
desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior
al copilului.
a. Sprijină personalul medical în efectuarea
triajului epidemiologic şi îndeplineşte măsurile
propuse de acesta.

Servicii de examinare a stării
de sănătate a elevilor
a. Sprijină personalul medical în evaluarea stării de
Evaluarea stării de sănătate
sănătate a elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse
de acesta.
a. Aduce, operativ, la cunoştinţa personalului
Monitorizarea copiilor cu
medical, cazurile de copii cu boli cronice din
afecţiuni cronice
grupă/clasă.
a. Se îngrijeşte de existenţa documentelor medicale
Eliberarea documentelor
necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice)
medicale necesare
la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivităţi.
Servicii de tratare a stării de
sănătate individuale
a. Urmăreşte viza medicului unităţii de învăţământ,
Acordarea de scutiri medicale
acolo unde este cazul.
a. Informează operativ personalul medical al
Acordarea de îngrijiri pentru
unităţii de învăţământ în situaţii de necesitate
afecţiuni curente
de ajutor medical;
b. Apelează Serviciul Unic de urgență - 112 în
situaţii de urgenţe medicale;
c. Informează ,operativ, părinţii/ reprezentanţii
legali ai copiilor în situaţii de necesitate de

77

ajutor medical.
Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
a. Iniţiază şi desfăşoară cu clasa/grupa activităţi de
Educaţia pentru sănătate
educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele
domenii:
i. nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii;
ii. activitate fizică;
iii. prevenirea fumatului, a consumului de
alcool, de droguri (inclusiv substanţe
etnobotanice);
iv. viaţa de familie, inclusiv BTS;
v. prevenirea accidentelor rutiere;
vi. pregătirea pentru acțiuni în caz de
dezastre;
vii. instruirea elevilor din cadrul cercurilor
”Sanitarii pricepuţi”;
viii. orice alte teme privind stilul de viaţă
sănătos.
b. Iniţiază lecţiile de educaţie pentru sănătate
pentru preşcolari şi elevi;
c. Organizează lectorate cu părinţii pe teme privind
stilul de viaţă sănătos;
d. Urmăreşte crearea/consolidarea
comportamentelor sanogene în rândul
preşcolarilor/elevilor;
e. Supervizează deprinderile de educaţie pentru
sănătate, în general, şi ale celor de bază sanogene
în rândul preşcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor
etc.);
f. Controlează prin sondaj igiena individuală şi
aduce la cunoştinţă familiei / reprezentanţilor
legali, rezultatele.
VAtribuţii specifice personalului didactic
Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
şi/sau elevi
Identificarea şi managementul
riscurilor pentru sănătatea
colectivităţi,

Atribuţii specifice personalului didactic

a. Semnalează către personalul medical şi către
directorul unităţii de învăţământ a încălcărilor
legislative vizând determinanţii
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea
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Gestionarea circuitelor
funcţionale

a.

Verificarea respectării
reglementărilor de sănătate
publică

a.

b.

Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi servire
a hranei

a.

de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe
etnobotanice, alimente și băuturi restricţionate
la comercializare în şcoli).
Sprijină personalul medical în evaluarea şi
conformarea, la standarde, a circuitelor
funcţionale.
Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului
unității de învățământ abaterile de la normele
de igienă şi antiepidemice;
Implementează recomandările, planurile de
conformare şi măsurile dispuse de medic şi de
directorul unității de învățământ, la indicaţia
medicului şi a asistentului medical.
Sprijină implementarea în unitatea de
învăţământ a programelor guvernamentale de
nutriţie de tip ”Corn şi lapte”, ”Fructe în şcoli”
etc.

Servicii de menţinere a stării
de sănătatea individuale şi
colective,
a. Îndeplineşte măsurile recomandate de medic
Imunizări
pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
a. Sprijină personalul medical în efectuarea
Triaj epidemiologic
triajului epidemiologic şi îndeplineşte măsurile
propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării
de sănătate a elevilor
a. Sprijină personalul medical în evaluarea stării de
Evaluarea stării de sănătate
sănătate a elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse
de acesta.
a. Aduce, operativ, la cunoştinţa personalului
Monitorizarea copiilor cu
medical cazurile de copii cu boli cronice din
afecţiuni cronice
grupă/clasă.
Servicii de tratare a stării de
sănătate individuale
a. Informează, operativ, personalul medical al
Acordarea de îngrijiri pentru
unităţii de învăţământ în situaţii de necesitate
afecţiuni curente
de ajutor medical;
b. Apelează Serviciul Unic de Urgență - 112 în
situaţii de urgenţe medicale;
c. Informează, operativ, dirigintele, directorul
unității de învățământ şi, după caz, părinţii în
situaţii de necesitate de ajutor medical.
Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
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Educaţia pentru sănătate

a. Iniţiază, desfăşoară şi participă la activităţile de
educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele
domenii:
i. nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii;
ii. activitate fizică;
iii. prevenirea fumatului, a consumului de
alcool, de droguri (inclusiv substanţe
etnobotanice);
iv. viaţa de familie, inclusiv BTS;
v. prevenirea accidentelor rutiere;
vi. pregătirea pentru acțiune în caz
dezastre;
vii. instruirea grupelor ”Sanitarii pricepuţi”;
viii. orice alte teme privind stilul de viaţă
sănătos.
b. Participă, în funcţie de specialitate şi de
solicitări, la lectorate cu părinţii pe teme privind
stilul de viaţă sănătos;
d. Urmăreşte crearea/consolidarea
comportamentelor sanogene în rândul
preşcolarilor/elevilor;
e. Supervizează deprinderile de educaţie pentru
sănătate de bază sanogene în rândul
preşcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).

VI. Atribuţii specifice personalului didactic auxiliar
Tip de servicii
Atribuţii specifice
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
şi/sau elevi
Identificarea şi managementul a. Semnalează către personalul medical, către
directorul unităţii de învăţământ, sau către
riscurilor pentru sănătatea
cadrele didactice, după caz, a încălcărilor
colectivităţii
legislative vizând determinanţii
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea
de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe
etnobotanice, alimente și băuturi restricţionate
la comercializare în şcoli).
a. La solicitarea conducerii unităţii de
Gestionarea circuitelor
învăţământ, sprijină personalul medical în
funcţionale
evaluarea şi conformarea la standarde a
circuitelor funcţionale .
a. La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ
Verificarea condiţiilor şi a
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modului de preparare şi servire
a hranei

, sprijină implementarea în unitatea de
învăţământ a programelor guvernamentale de
nutriţie de tip ”Corn şi lapte”, ”Fructe în şcoli”,
precum şi a altor programe naţionale etc.

Servicii de menţinere a stării
de sănătatea individuale şi
colective,
a. La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ,
Imunizări
îndeplineşte măsurile recomandate de medic
pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
a.
Sprijină, la solicitare, personalul medical sau
Triaj epidemiologic
personalul didactic, în efectuarea triajului
epidemiologic.
Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
a. La solicitare, sprijină şi participă la activităţile
Educaţia pentru sănătate
de educaţie pentru sănătate desfăşurate în unitatea
de învăţământ.
VII.Atribuţii specifice personalului nedidactic
Tip de servicii
Servicii de asigurare a unui
mediu sănătos pentru
comunitatea de preşcolari
şi/sau elevi
Identificarea şi managementul
riscurilor pentru sănătatea
colectivităţii

Gestionarea circuitelor
funcţionale

Atribuţii specifice

a. Semnalează către personalul medical, către
directorul unităţii de învăţământ, sau către
cadrele didactice, după caz, a încălcărilor
legislative vizând determinanţii
comportamentali ai stării de sănătate
a. Îndeplinește
atribuţiile
funcţionale
în
conformitate cu normele legale în vigoare;
b. La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ,
sprijină personalului medical în evaluarea şi
conformarea, la standarde, a circuitelor
funcţionale.
a. Contribuie la implementarea în unitatea de
învăţământ, în funcţie de responsabilităţile
delegate, a programelor guvernamentale de nutriţie

Verificarea condiţiilor şi a
modului de preparare şi servire
a hranei
Servicii de menţinere a stării
de sănătatea individuale şi
colective,
a. Îndeplineşte activităţile recomandate de medic
Imunizări
şi, la solicitarea conducerii unităţii de

81

Triaj epidemiologic

învăţământ, pentru facilitarea efectuării
imunizărilor.
a. La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ,
sprijină personalul medical sau personalul
didactic, în efectuarea triajului epidemiologic.

Servicii de promovare a unui
stil de viaţă sănătos
a. La solicitare, sprijină şi participă la activităţile
Educaţia pentru sănătate
de educaţie pentru sănătate desfăşurate în unitatea
de învăţământ.

Capitolul 2
Asigurarea protecției și siguranței preșcolarilor și a salariaților unității
Secțiunea I
Masuri privind stabilirea regulilor de acces si realizarea securității obiectivului
Art. 208 Stabilirea regulilor de acces si realizarea securitatii obiectivului, in scopul inlaturarii
riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingerea integritatii si demnitatii persoanei, avutului
privat si public.
Art. 209 -Stabilirea măsurilor pentru intărirea sigurantei civice in zona unitatii de invatamantaccesul în unitate:









accesul persoanelor in unitatea de invatamant se face numai prin locul special destinat
acestui scop (de regula, o singura intrare), organizarea supravegherii acestora la intrarea si
iesirea din unitate fiind realizată prin sistem video a cărui funcționare este asigurată de o
firmă autorizată;
pe intrarea din spate este permis numai accesul autovehiculelor care apartin unitatii de
invatamant, salvarii, pompierilor, politiei, jandarmeriei, a personalului didactic cu ecuson ,
precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale
retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie) sau a celor care aprovizioneaza cu produse
sau materiale contractate, cu consemnarea in REGISTRUL DE ACCES IN UNITATE
accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ si preșcolarilor apartinand
unitatii de invatamant, este permis numai in baza ecusonului-semn distinctiv;
accesul parintilor este permis numai în perioada de primire și plecare a copiilor, conform
orarului stabilit prin programul grădiniței;
pe perioada derulării cursurilor/activităților cu copiii, grădinița este închisă;
accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de
invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de vizitator ce se pastrează la secretariatul
unității si se elibereaza dupa efectuarea procedurilor de identificare si inregistrare în registrul
de acces în unitate;
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persoanele care au primit ecusonul au obligatia purtarii acestuia la vedere si restituirii lui in
momentul parasirii unitatii;
ecusoanele de acces se vor executa prin grija conducatorului unitatii de invatamant care are
obligatia de a asigura pastrarea lor;

Art. 210 - Atribuții ale conducerii unității de invatamant privind cresterea sigurantei civice in
zona unitatii de invatamant

















stabileste atributiile profesorilor de serviciu in legatura cu supravegherea preșcolarilor si
insotirea, dupa caz, a persoanelor straine, mentinerea ordinii si disciplinei pe timpul
desfasurarii programului, preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in
incinta unității;
faciliteaza postarea in unitatile de invatamant, la Panoul de Afisaj a numarului unic pentru
apeluri de urgenta "112" si a numelui si datelor de contact ale politistului responsabil de
unitatea de invatamant;
informeaza organele abilitate de politie sau patrula de jandarmi despre producerea unor
evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si despre prezenta nejustificata a
unor persoane in grădiniță sau in imediata apropiere a acesteia, prin SNUApU 112;
asigura accesul in unitatile de invatamant si va sprijini personalul politiei, pentru rezolvarea
sesizarilor cu privire la evenimente din competenta sau pentru desfasurarea de activitati,
actiuni sau campanii cu caracter preventiv;
faciliteaza prezenta reprezentantilor politiei la sedintele Comisiilor pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar;
organizeaza instruirea preșcolarilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ si
parintilor pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor regulamentului intern;
initiaza sau colaboreaza la organizarea si desfasurarea de activitati, actiuni, proiecte sau
campanii de prevenire a infractionalitatii in domeniul delincventei juvenile si a victimizarii
minorilor;
asigura, impreuna cu personalul didactic si comitetele de parinti, analize privind starea
disciplinara si masurile educative sau administrative necesare;
aduce la cunostinta unitatii teritoriale de politie deplasarile organizate, in grup, ale elevilor in
alte orase sau zone turistice, precum si activitatile cultural-sportive din sector, la care
participa un numar mare de preșcolari;
asigura conditii pentru ca, periodic, cadre ale politiei si jandarmeriei, ale ISU Suceava, să
desfășoare activitati pentru prevenirea comportamentelor de risc.

Art. 211. Firma care asigură paza obiectivului este obligată sa cunoasca si sa respecte indatoririle
ce ii revin, fiind direct raspunzatoare pentru paza si integritatea obiectivului, precum si pentru
asigurarea securității unitatii de invatamant;
Titlul XI
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.212. - În unitatea de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.
Art.213. - În unitatea de învățământ se asigura dreptul fundamental la învăţătură şi este
interzisă orice formă de discriminare a preşcolarilor şi a personalului din unitate
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Art.214. Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii lui în Consiliul de
administrație.
Art.215.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau
nedidactic al gradinitei si pentru beneficiarii direcți și indirecți ai edicației.
Art.216. Modificarile prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului de administrație si
intra in vigoare in termen de o saptamana de la aprobare, interval in care este adus la cunostinta
celor interesati.
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Anexa 1
RESPONSABILITĂȚILE
EDUCATOAREI DE SERVICIU
1. Supraveghează desfașurarea în bune condiţii a întregii activităţi din unitate;
2. Raspunde de toate disfuncţionalităţile produse în toate sectoarele de activitate şi găseşte prin
consultarea C.A., soluţiile cele mai bune de rezolvare a acestora;
3. Constată prin sondaj cum se desfășoară activitățile didactice, respectarea orarului de către
cadrele didactice, inclusiv a celui din ziua metodică și a programelor celorlalte activități:
educative, extracurriculare, de consiliere etc.
4. În zilele în care se desfășoară activități educative la nivel de unitate, răspunde de buna
organizare a acestora (teatru de păpuși, întâlniri cu specialiști din diferite domenii,etc.)
5. Verifică zilnic modul în care se respectă condițiile și programul pentru servirea mesei ;
6. Inregistrează propunerile întregului personal făcute în vederea reglementării şi îmbunătăţirii
activităţii din toate compartimentele şi le aduce la cunoştinţa C.A;
7. Supraveghează modul în care părinţii respectă programul de sosire şi plecare a copiilor de la
grădiniţă;(închiderea şi deschiderea uşei de la intrare la orele stabilite);
8. Participă împreună cu directorul la controalele ce se efectuează periodic şi inopinat în toate
sectoarele de activitate;
9. Participă la întocmirea meniului saptămânal;
10. La sfârşitul serviciului zilnic predă colegei toată situaţia constatată dacă se întâmplă lucruri
deosebite ce necesită gestionare permanentă(verbal sau scris).
11. La sfîrşitul perioadei de serviciu consemnează într-un proces verbal toate constatările din
timpul serviciului şi stabileşte care sunt priorităţile pentru perioada următoare (propuneri); (un
proces verbal comun pentru ambele ture intocmit la final de saptamană)
12. În lipsa directorului răspunde de tot ce se întâmplă în unitate.
Notă:
Educatoarea de serviciu efectuează serviciul în tura în care efectuează norma didactică, având un
program zilnic prelungit: -tura I - 7,00-13,00,
-tura II -12,00-17,30.
Prezenta listă cu responsabilităţi poate fi completată în funcţie de problemele constatate și se cer
rezolvate în perioada următoare.
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Anexa 2
Baremul de dotare al cabinetele medicale din unităţile de învăţământ preşcolar de stat
I. BAREM
pentru dotarea unui cabinet medical din grădiniţe
---------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea U.M.
crt. (bucăţi/cantitate)
---------------------------------------------------------------------------------------------A. Instrumentar medical
1. Tensiometru 1
2. Stetoscop 1
3. Casoletă ( 20 cm) 2
4. Pensă de prins limba 1
5. Apăsătoare de limbă – de unică folosință 1 cutie
6. Ciocan pentru reflexe 1
7. Cântar pentru persoane 1
8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
9. Panglică metrică 1
10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
11. Tăviţă renală 2
12. Foarfece drept 1
13. Termometru maximal 2 la 20 de copii
14. Seringă de unică folosinţă (5 ml) 2 la 20 de copii
15. Seringă de unică folosinţă (10 ml) 1 la 20 de copii
16. Atele (de dimensiuni diverse) 3
17. Optotip pentru preşcolari 1
18. Pahar de unică folosință 5
19. Lighean 1
20. Garou 1
21. Măsuţă pentru instrumentar 1
22. Canapea pentru consultaţii 1
23. Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) 1
24. Eprubete 5
25. Oglindă frontală 1
B. Materiale sanitare
1. Alcool sanitar 500 ml lunar
2. Cloramină (tablete) 20 de tablete
3. Feşe 5/8 1 buc. la 20 de copii
4. Vată 250 g la 20 de copii
5. Pansamente sterile 10
6. Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 2
7. Bicarbonat de Na 100 g
8. Betadină 100 ml
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9. Albastru de metil 100 g
10. Rivanol 1% 0,500 l
11. Mănuşi chirurgicale 1 cutie
12. Cearşaf de pat de unică folosință 1 rolă
13. Prosop de unică folosință 3 role/ lună
14. Halat alb 2/persoană
15. Apa oxigenată 0,500 l / lună
16. Pansamente Urgo 5 buc/10 copii
17. Fașă elastică 1 buc /50 copii
18. Măști protecție sanitară 100 buc/ cabinet
19. Mușama
20. Saci negri pentru deșeuri menajere 30 buc/ lună
21. Saci galbeni pentru deșeuri contaminate 30 buc /lună
C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de numărul de copii şi
de tipul grădiniţei: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)
1. Urbasob 50 mg - 5 flacoane sau Dexametazonă 2 mg. -5 flac/cab
2. Ventolin spray
3. Diazepam fiole şi Desitine
4. Paracetamol supozitoare şi sirop
5. Furazolidon 100 mg comprimate
6. Metoclopramid fiole/soluţie uz intern
7. Calciu gluconic fiole
8. Gentosept sau Proculin soluţie oftalmică
9. Romergan sirop/ Sirop antialergic Claritine
10. Adrenalină 10/00 fiole
11. Glucoză 33% fiole
12. Apă distilată fiole
13. Ser fiziologic fiole
14. Unguent cu antibiotic
15. Bioxiteracor spray - Oximed
16. Soluţie nazală Nasivin
17. Lasonil unguent
18. Paxeladin sirop
19. Smecta
20. Novocalmin
21. Hexoral sol
22. Faringosept, Strepsils sau similar
23. Lasonil unguent
24. Hepathrombin
25. Diclofenac gel
26. Gelaspon
D. Mobilier pus la dispoziţie de grădiniţă
1. Birou 1
2. Dulap fişier 1
3. Dulap vestiar 1
4. Scaune 4
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5. Coş cu pubelă 2
6. Cuier 1
7. Pătură
8. Calculator cu imprimantă
9. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergenți pentru paviment, chiuvetă,
geamuri și mobilier)
10. Dozator de apă cu bidoane rezervă
E. Evidenţe primare
1. Adeverinţă medicală, model M.S. cod 18.1.1
2. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
3. Bilet de trimitere
4. Fișa de raportare lunară
5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenţă) şi al consultaţiilor
6. Condică de prescripţii pentru aparat
7. Registru de tratamente medicale
8. Registru de consultaţii
9. Registru de evidenţă specială a bolnavilor
10. Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate
11. Registru de evidenţă a bolilor transmisibile
12. Fişă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
13. Reţetă medicală
14. Tabel de catagrafie
15. Bilet de internare
16. Fişă medicală pentru copii
17. Fişă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate.
18 Ștampilă cabinet medical
F. CONSUMABILE DE BIROU ȘI DE CALCULATOR
1. Coli de scris
2. Coli fotocopiere
3. Agrafe
4. Capsator
5. Pix
6. Creion
7. Gumă
8. Caiete
9. Tuș
10. Pastă corectoare
11. Ace gămălie
12.Lipici
13. Dosare
14. Folii protectoare
15 Agendă medicală
16. Biblioraft
17. Toner
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Anexa 3
Am luat la cunoștință prevederile prezentului ROFUI:
NR.
CRT.

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA

SEMNĂTURA

DIRECTOR

1.

DUNĂREANU DORINA

2.

ACHIHAIE SANDA

EDUCATOARE

3.

AIOANEI DENISSE

EDUCATOARE

4.

APETREI TATIANA

EDUCATOARE

5.

AXINIA VASILICA

EDUCATOARE

6.

BORDEIANU ADINA

EDUCATOARE

7.

CHELARU ELENA

EDUCATOARE

8.

CIUBOTARU RODICA

EDUCATOARE

9.

COSTEA DANIELA

EDUCATOARE

10.

COZMA ALINA

EDUCATOARE

11.

CREANGA ALINA

EDUCATOARE

12.

DUTCOVICI MARINELA

EDUCATOARE

13.

CROITORU ALINA

EDUCATOARE

14.

FLOREA ANIȘOARA

EDUCATOARE

15.

IUGA GEORGIANA

EDUCATOARE

16.

LENTA OLGA

EDUCATOARE

17.
18.

BUICIUC GENOVEVA
LOGHIN ECATERINA

EDUCATOARE
EDUCATOARE

19.

MURARIU GETTA

EDUCATOARE

20.

PAMPARĂU SIMONA

EDUCATOARE

21.

GHIAȚĂ PARASCHIVA

EDUCATOARE

22.

APETREI MONICA

EDUCATOARE

23.

JURAVLE MIRUNA

EDUCATOARE

24.

TRANDAFIR AURORA

EDUCATOARE

25.

UNGUREANU RAMONA

EDUCATOARE
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Am luat la cunoștință prevederile prezentului ROFUI

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA

1.

AMARIEI MIRELA

Administrator financiar

2.

DANILIUC CONSTANȚA

Adm.de patrimoniu

3.

ASAFTEI LĂCRĂMIOARA

Secretar

4.

PETRILĂ FLOAREA

Asistent medical

5.

APETREI GABRIELA

Ajutor bucătar

6.

ASAFTEI MARIANA

Lenjereasă

7.

BALAHURA MONICA

Îngrijitor copii

8.

BOICU LUMINIȚA

Îngrijitor copii

9.

BRADEANU IOAN

Muncitor întreținere

10.

CAZACU NICOLETA

Bucătar

11.

CLIM ADRIANA

Ajutor bucătar

12.

COZMA BRÂNDUȘA

Îngrijitor copii

13.

GAVRILESCU DANIELA

Ajutor bucătar

14.

LAZĂR TAMARA

Muncitor bucăt

15.

LUPESCU MARIA

Spălătoreasă

16.

LUPESCU VIOLETA

Îngrijitor copii

17.

PAMPARĂU OLTIȚA

Îngrijitor copii

18.

DRAGOMAN ELENA

Îngrijitor copii

19.

COSTÎNA RODICA

Îngrijitor copii

20.

Îngrijitor copii

21.

ȘTEFĂNESCU
LĂCRĂMIOARA
ȘTIRBU MIRELA

22.

ȚIBU MARIANA

Îngrijitor copii

23.
24.

GHERASIM DANA

Îngrijitor copii

SEMIAN TATIANA

Îngrijitor copii

NR.
CRT.

Anexa 4

SEMNĂTURA

Îngrijitor copii
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Anexa 5
Ca reprezentant al părinților, am luat la cunoștință de prevederile prezentului
Regulament de organizare si funcționare internă a gradiniței și mă oblig să-l fac cunoscut
parinților de la grupa.

GRUPA

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA

1.Grupa mica „A”...............................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
2.Grupa mica „B”...............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3.Grupa mica „C”..........................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................................................................
4.Grupa mica „D”...............................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
5.Grupa mijlocie”A”..........................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
6. Grupa mijlocie”B”..........................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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7. Grupa mijlocie”C”.........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

8. Grupa mijlocie”D”..........................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
9.Grupa mare „A”...............................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
10.Grupa mare „B”............................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
11.Grupa mare „C”.............................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
12. Grupa mare „D”...........................................................................................................
........................................................................................................................
..................................................................................................................

92

93

