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APROBAT ÎN ȘEDINȚA C.A.
DIN 16.04.2015

REGULAMENT
DE ORDINE INTERIOARĂ
Angajaţii Grădiniţei cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” Mediaș în raport cu
atribuţiile ce le revin, potrivit Contractului colectiv de muncă şi a Fişei cadru a postului, au obligaţia
de a respecta cu stricteţe regulile de disciplină stabilite în unitatea de învăţământ. În acest mod se
contribuie la instalarea unui climat corespunzător de muncă în care se poate fructifica cu maximum de
efort. Imaginaţia şi creativitatea fiecărui angajat, în interesul muncii cu preşcolarul şi nu numai.
Normele privind organizarea şi disciplina muncii sunt prezente în prezentul Regulament de
ordine interioară potrivit Legii Nr.53/2003(Codul Muncii), Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar- Ordin 5115/ 15.12.2014.
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL 1
CADRU DE REGLEMENTARE
Art.1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățămâ nt preuniversitar,
denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea Grădiniței cu Program
Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș numită în continuare unitate de învățământ, în cadrul
sistemului de învățământ din România, î n conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” se organizează și funcționează în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale regulamentului intern.
Art.2 (1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter
normativ care reglementeaza drepturile și obligatiile beneficiarilor primari ai educației și ale
personalului din unitățile de învățământ, precum ș i a contractelor colective de muncă aplicabile, s-a
elaborat propriul regulament de organizare și funcționare.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementă ri specifice unității noastre de
învățământ, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în grădiniță pentru preșcolari, părinți,
tutori sau susținători legali, cadre didactice ș i vizitatori,etc.
(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniței cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată”Mediaș a fost elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de directorul
unității. Din colectivul de lucru, numit prin hotararea consiliului de administrație, fac parte și
reprezentanți ai părinților .
(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al grădiniței se poate supune, spre
dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, in consiliul profesoral, la care
participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
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(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava
Minunată” Mediaș, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către
consiliul de administrație.
(6) Dupa aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al grădiniței se înregistrează la
biroul contabilitate. Pentru aducerea la cunoștință personalului didactic, didactic auxiliar și ned idactic
al grădiniței și a părinților, regulamentul de organizare și funcționare se afișează la loc vizibil.
Cadrele didactice au obligația de a prezenta părinților regulamentul de organizare și functionare.
Personalul unității de învățământ, părinții, t utorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură,
faptul ca au fost informaț i referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare al
Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș.
(7) Respectarea regulamentului de organizare și functionare al grădiniței este obligatorie.
Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al grădiniței constituie abatere
și se sancționează conform prevederilor legale.
(8) Regulamentul de organizare și functionare al grădinițe i poate fi revizuit anual, în termen de
cel mult 30 de zile de la începutul fiecarui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de
organizare și funcționare al grădiniței se depun în scris și se înregistrează la biroul contabilitate, ș i vor
fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevazute în prezentul Regulament.
(9) Regulamentul intern al Grădiniț ei cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” conține
dispoziț iile obligatorii prevazute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu
modificarile și completarile ulterioare și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin
hotarare a Consiliului de administrație, dupa consultarea organizațiilor sindicale din grădiniță, afiliate
la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățămâ nt preuniversitar din
unitatea de învățămâ nt.
CAPITOLUL 2
PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FINALITĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR
Art.3 (1) Grădinița cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” Mediaș se organizează și
funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Conducerrea grădiniței își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând
participarea părinților la viața grădiniței , respectând dreptul la opinie al preșcolarului și asigurând
transparența deciziilor și a rezultatelor, printr -o comunicare periodică, adecvată a acestora, în
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 Grădinița cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” Mediaș se organizează și
funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise
crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură
politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită
morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a
beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.
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TITLUL II
ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL 1
REȚEAUA ȘCOLARĂ
Art.5 Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș face parte din reteaua
școlară națională, care se constituie î n conformitate cu prevederile legale, având personalitate juridică
(P.J.).
Art.6 Elementele definitorii ale unității școlare cu personalitate juridică, sunt următoarele:
a) act de inființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice localE sau
județene (după caz) /hotarare judecătorească /orice alt act emis în acest sens și respectă
prevederile legislatiei în vigoare;
b) dispunem de patrimoniu în proprietate publică prin administrare/comodat/inchiriere (sediu,
dotari corespunzatoare, adresa);
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ștampila cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și
cu denumirea exacta a unității de învățămâ nt corespunzatoare nivelului maxim de
învățământ ș colarizat.
(3) Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, cu personalitate juridica are
conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile
prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională .

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA PROGRAMULUI PREȘCOLAR
Art.7 Grădiniţa cu Program Prelungit „ DUMBRAVA MINUNATĂ” Mediaș este organizată
în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Art.8 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a
sesiunilor de examene naționale, se stabileș te prin ordin al Ministrului Educației Cercetării și Științei .
(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare
pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților
a) organizațiilor sindicale și ai părinț ilor, cu aprobarea Inspectorului Școlar General;
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București, la
cererea
c) inspectorului școlar general, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, cu
d) aprobarea Ministerului Educației Cercetării și Șiinței;
b) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților organizațiilor sin dicale, prin
ordin al Ministrului Educaț iei Cercetării și Științei.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de admi nistrație
al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.
Art.9 – (1) În perioada vacanțelor școlare grădinițele pot organiza, separat sau în colaborare,
activități educative cu copiii, în baza hotărârii consiliul ui de administrație, care aprobă și costurile de
hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective aplicabile
pentru tot personalul unității.
(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și unitatea de
învățământ încheie contractul edu cațional prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Art.10 Caracteristica tipologică a grădiniţei:
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Tipul unităţii: Grădiniţa cu Program Prelungit „ Dumbrava Minunata”;
Nivelurile de învăţământ – cu program prelungit şi secţia cu program normal:
- nivelul I (2,1 – 5 ani)
- nivelul II (5,1 – 6/7 ani)
În învăţământul preprimar ora de curs este între 15 şi 40 minute, în funcţie de nivel.
Turele de muncă:
- la secţia program normal – 1 tură pentru copii, personal didactic şi nedidactic:
- Copii: 5 ore/zi (07:30 – 12:30)
- Educatoare: 5 ore cu copiii(07:30 – 12:30) + 3 ore activităţi metodice miercurea
- Îngrijitoare: 8 ore/zi (07:00 – 15:00)
- la secţia program prelungit:
- Copii: 12 ore/zi (06:00 – 18:00)
- Educatoare: în 2 ture prin rotaţie săptămânală ( 07:30–12:30;12:30– 17:00) + 3 ore de
activităţi metodice miercurea
- Îngrijitoare: în 2 ture (06:00 – 14:00; 10:00 – 18:00)
- Bucătăreasă: 06:00 – 14:00
- Mecanici fochiș ti: 06:00 – 14:00/ 10:00-18:00
- Administrator: 08:00 – 16:00
- Asistentă medicală: o zi pe săptămână cf. Orarului stabilit de Asistența Socială
Art.11 Programul de activitate la program prelungit conform anexei nr. 2.
Art.12 Programul de activitate la program normal conform anexei nr. 3.
Art.13 Organigrama grădiniţei – conform anexei nr. 4.

CAPITOLUL 3
FORMAŢIUNILE DE STUDIU
Art.14 (1) În Grădiniţa cu Program Prelungit „ DUMBRAVA MINUNATĂ” Mediaș,
formațiunile de studiu cuprind grupe, care se constituie, la propunerea directorului, prin hotărârea
consiliului de administraț ie, conform prevederilor legale.
(2) Efectivele formațiunilor de studiu se constituie conform prevederilor legale.
(3) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespun zatoare, grădinița poate organiza
formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de
administrație al Inspectoratului Școlar. În această situație, consiliul de administrație are posibilitatea de
a consulta și consiliul clasei, î n vederea luării deciziei.

TITLUL III
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Art.15 (1) Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în
conformitate cu prevederile legale.
(2) Grădinița noastră avân d personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație și de
director.
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CAPITOLUL 2
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.16 (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale nr.1/2011 şi a Ordinului 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de admistraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu
consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
(3) Consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri.
Art. 17 (1) În Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, s-a aprobat un
număr de 7 membrii pentru consiliul de administraţie al unităţii noastre, conform adresei cu numărul
4739/52/09.10.2014, după cum urmează:
 Director – Preşedintele ;
 2 cadre didactice;
 2 reprezentanţi ai părinţilor;
 un reprezentant al primarului;
 un reprezentant al consiliului local;
 secretarul;
 lider sindicat.
(2) Secretarul şi liderul de sindicat nu au drept de vot.
(3) Directorul este președintele consiliului de administrație.
Art.18 Atribuțiile președintelui sunt:
a) conduce ședințele consiliului de administrație;
b) semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către consiliul de administrație;
c) intreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administrație;
d) desemnează ca secretar al consiliului de administrație o persoană din râ ndul personalului
didactic din grădiniță care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul
persoanei desemnate;
e) colaborează cu secretarul consiliului de administrație în privința redactării documentel or
necesare desfășurării ședințelor, convocă rii membrilor/observatorilor/invitaților și
comunicării hotărârilor adoptate, în condițiile legii;
f) verifică la sfârșitul fiecărei ședinte dacă toate persoanele participante (membri, observatori,
invitați) au s emnat procesul- verbal de sedință .
Art.19 Secretarul consiliului de administrați:
(1) Responsabilitățile secretarului consiliului de administrație sunt preluate, în absența acestuia, de
către o altă persoană desemnată de președintele consiliului de administrație.
(2) Secretarul consiliului de administrație nu are drept de vot și are urmatoarele atribuț ii:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administrație, a observatorilor și a
invitaților;
b) scrie lizibil și inteligibil procesul-verbal al ședinței, în care consemnează inclusiv punctele
de vedere ale observatorilor și invitaților, în registrul unic de procese-verbale al C.A.;
c) afișează hotărârile adoptate de către C.A. la grădiniței noastre , la loc vizibil;
d) transmite reprezentanților org anizaț iilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învățămant preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, în copie,
procesul-verbal al ședinței, anexele acestuia, dupa caz, și hotărârile adoptate de consiliul de
administrație;
e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administrație.
Art.20 (1) Membrii consiliului de administraț ie sunt aleși sau, după caz, desemnați după
cum urmeză:
a) reprezentanții personalului didactic de predare și de instruire practică sunt aleși, prin vot
secret, de către consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numarului de voturi
obținute de candidați, din rândul cadrelor didactice angajate în grădiniță cu contract
individual de muncă; hotărârea consiliului profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor
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membrilor acestuia. Minoritățile naționale au dreptul la reprezentare proporțională cu
numarul de clase în consiliul de administrație, cu respectarea criteriilor de competență
profesională, potrivit legii.
b) reprezentanții consiliului local sunt desemnțti de Primăria municipiului Mediaș ;
c) reprezentanții părinților sunt desemnaț i de către consiliul reprezentativ al părinț ilor, dintre
membrii acestuia care, la data desemnării, au copii în grădiniță. Se recomandă ca
reprezentanții părinților î n consiliul administrație să nu fie cadre didactice în unitatea de
învățământ respectivă și să nu ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control în
inspectoratul școlar.
(2)
Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu:
a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei,
rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancțiuni disciplinare î n ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
(3) Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în
următoarele situații:
a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședintele consiliului de
administraț ie;
b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
c) ca urmare a renunțării în scris;
d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre
judecătoreasca definitivă;
e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor
didactice.
Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului
de administrație în urmatoarele situații:
a) săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului ș i prestigiului grădiniței;
b) neîndeplinirea atribuț iilor stabilite.
(4) Directorul grădiniței emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, a
calității de membru în consiliul de administrație. Decizia se comunică persoanei și, după caz,
autorității/structurii care a desemnat-o.
Art.21 Funcționarea consiliului de administrație
(a) membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe
baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie;
(b) personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de
administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi
membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe
profesionale deosebite;
(c) preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
(d) la şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de
observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ;
(e) punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei;
(f) preşedintele consiliului de administraţie are obigația de a convoca , cu cel puțin 72 de ore
înainte de începerea ședinței ordinare , membrii consiliului de administraţie, observatorii și
invitații. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte.
(g) preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de
administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale
şedinţelor consiliului de administraţie;
(h) la sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii, observatorii şi
invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie.
Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa convocatorului de semnături
anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective;
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(i) procesele-verbale se înscriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de
administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document
oficial, se leagă şi se numerotează;
(j) pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului;
(k) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu,
de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele,
liste, solicitări, memorii, sesizări, etc.);
(l) cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului;
(m) consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar
directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin
2/3 din numărul membrilor săi;
(n) consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a jumătate plus unu din membrii
consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi;
(o) hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi.
Art.22 Documentele consiliului de administrație
(1) Documentele consiliului de administraţie sunt următoarele:
a) graficul ș i ordinea de zi a ședintelor ordinare ale consiliului de administrație;
b) convocatoarele consiliului de administrație;
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;
d) dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele,
liste, solicitări, memorii, sesizări, etc.);
e) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de ad ministraț ie;
f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a
hotărârilor consiliului de administrație.
(2)Registrul de procese-verbale al consiliului de administratie și registrul de evidență a hotărâ rilor
consiliului de administrație se înregistrează în unitatea grădiniță pentru a deveni documente oficiale, se
leagă și se numerotează de că tre secretarul consiliului de administraț ie. Pe ultima pagina a registrului,
președintele ștampilează și semnează pentru autentificarea numărului paginilor și a registrului.
(3) Registrele și dosarul se păstrează în biroul directorului;
(4) Hotărârile consiliului de administrație se redactează de că tre secretarul acestuia, pe baza
procesului- verbal al sedinței, î n suficiente exemplare, dupa caz, și se semnează de către preș edinte.
(5) Hotărârile consiliului de administrație se afișează la avizier.
(6) Hotărârile consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice
implicate în mod direct ori indirect în activitatea grădiniței.
(7) Hotărârile consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ,
cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile și completă rile ulterioare.
Art.23 Atribuțiile consiliului de administrație
(1) Consiliul de administrație are următoarele atribuț ii:
a) aprobă tematica și graficul ședințelor;
b) aproba ordinea de zi a ședintelor;
c) stabileș te responsabilitatile membrilor consiliului de administrație și proceduri de lucru;
d) aprobă regulamentul intern și regulamentul de organizare și functțonare a unității de
învățămâ nt cu respectarea prevederilor legale;
e) își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele grădiniței;
f) particularizează, la nivelul grădiniței, fișa- cadru a postului;
g) particularizează, la nivelul grădiniței , contractul educaț ional tip, în care sunt înscrise
drepturile și obligațiile reciproce ale grădiniței și ale părinților, în momentul înscrierii
preșcolarilor;
h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a
fi transmis spre aprobare inspectoratului școlar la începutul fiecarui an școlar și ori de cate
ori apar modificări;
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)
aa)

bb)
cc)

dd)

validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de
învățămâ nt preuniversitar și promovează mă suri ameliorative;
aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională, precum ș i comisiile
de revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare instituționala și modifică rile
ulterioare ale acestuia, precum ș i planul managerial al directorului;
adoptă proiectul de buget al grădiniței, ținând cont de toate cheltuielile necesare pentru
buna funcționare a unitătii de învățămâ nt, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislația în
vigoare și contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se
înregistrează la ordonatorul superior de credite;
intreprinde demersuri ca grădinița să se încadreze î n limitele bugetului alocat;
m) avizează execuția bugetară la nivelul grădiniței și răspunde, împreună cu directorul, de
încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
aprobă modalităț ile de realizare a resurselor extrabugetare ale grădiniței și stabilește
utilizarea acestora în concordanță cu planurile operaț ionale din proiectul de dezvoltare
instituțională și planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de
grădiniță din activități specifice (închirieri de spații, activități de micropr oducție, etc.), din
donații, sponsoriză ri sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziția
acesteia;
aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri ș i
cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul
calendaristic următor, cu aceeasi destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale
grădiniței;
avizează planurile de investiț ii;
aprobă acordarea premiilor pentru personalul grădiniței, î n conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la
manifestări științifice în țară sau stră inatate pentru personalul didactic, în limita fondurilor
sau din fonduri extrabugetare;
aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din grădiniță, în
baza solicitărilor depuse de acestea;
aprobă proceduri elaborate la nivelul grădiniței;
aprobă curriculumul la decizia unității cu respectarea prevederilor legale;
aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
stabilește componența și atribuț iile comisiilor pe domenii de activitate din grădiniță ;
aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în grădiniță, durata
acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral;
aprobă
graficul
de
desfășurare
a
instruirii
practice;
ee) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare,
precum și schema de personal didactic auxiliar ș i nedidactic;
aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învatamantul preșcolar;
desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative preșcolare și
extrașcolare;
organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, aprobă
comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele
concursurilor și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii;
realizează anual evaluarea activității personalului conform prevederilor legale;
avizează, la solicitarea directorului grădiniței, pe baza recomandării medicului de medicina
muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine
profesională de natura psihocomportamentală, pentru salariații grădiniței ;
avizează, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administrație, pe
baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de
specialitate, în cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentală
pentru director;
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ee) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare
prevăzute de Metodologia cadru de mișcare a personalului didactic în învățămâ ntul
preuniversitar;
ff) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al
personalului din unitate;
gg) propune eliberarea din funcție a directorului grădiniței cu votul a 2/3 dintre membrii
consiliului de administrație al unitatii de învățămâ nt sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, și comunică propunerea inspectoratului
școlar;
hh) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul
individual de muncă, și o revizuiește, după caz;
ii) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților grădiniței , pe
baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcție de interesul învățământului și al
celui în cauză, tinând cont de calendarul activităților unității de î nvățământ ;
jj) aprobă concediile salariaților din grădiniță , conform reglementarilor legale în vigoare,
contractelor colective de muncă aplicabile și regulamentului intern;
kk) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind răspunderea disci plinară a
preșcolarilor , personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din grădiniță ;
ll) aprobă, în condiț iile legii, pensionarea personalului din grădiniță ;
mm) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a
angajaților unității de învățămâ nt ;
nn) administrează baza materiala a grădiniței.
(2) Consiliul de administrație al grădiniței îndeplinește toate atribuț iile stabilite prin lege,
metodologii, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă aplicabile.

CAPITOLUL 3
DIRECTORUL
Art.24 Directorul : MARIA IONESCU
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuț iile
oferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al grădiniței, cu prevederile prezentului
regulament.
(2) Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre
didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul
pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educației naționale.
(3) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.
Modelul-cadru al contractului de management educați onal este anexă la metodologia prevăzută la alin.
(2).
(4) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
(5) În unitățile școlare cu predare în limbile minorităților naționale, în care există ș i clase cu
predare în limba română, unul dintre directori va fi un cadru didactic care nu aparține minorităților
șicare predă în limba română.
(6) Directorul unității de învăț ământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de
administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre
membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul
școlar.Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În
funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general
emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ.
(7) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ,
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfâr șitul
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anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia
inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliulu i de administrație al inspectoratului școlar, cu
posibilitatea consultării consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate.
Art.25 Atribuțiile directorului:
(1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuț ii:
a. este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) organizează întraga activitate educațională;
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul
unității de învățământ;
d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților
părinților și preșcolarilor;
e) asigură managementul operațional al unității de învățământ ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice grădiniței cu cele stabilite la nivel național și local;
g) coordoneaza procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării
grădiniței;
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a
preșcolarilor;
j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o
conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calităț ii; raportul, aprobat de
consiliul de administrație, este prezentat în faț a Consiliului profesoral, comitetului
reprezentativ al părinților/asociației de pă rinți și este adus la cunoștința autorităților
administrației publice locale și a Inspectoratului Școlar.
(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții:
a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de
execuție bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al grădiniței;
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a
grădiniței.
(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuț ii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale
personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administraț ie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe
post ș i angajarea personalului;
d) îndeplinește atribuțiile prevă zute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învățământul preuniversitar, precum ș i de alte acte normative elaborate de
Ministerul Educației și Cercetării Științifice .
(4) Alte atributii ale directorului sunt:
a) propune Inspectoratului Ș colar, spre aprobare, proiectul planului de ș colarizare, avizat de
consiliului de administrație;
b) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educaționale a grădiniței și o propune spre
aprobare consiliului de administrație;
c) coordonează și ră spunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de
indicatori pentru educație, pe care le transmite Inspectoratului Școlar și răspunde de
introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al Învățământului din România
(SIIIR);
d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și
funcționare al grădiniței ;
e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor din circumscripția școlară ;
12

f) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraț ie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de
administraț ie;
h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administrație,
coordonatorul pentru proiecte și programe educative preșcolare și
extrașcolare;
i) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al
grădiniței;
j) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice,
tehnice, sportive și cultural-artistice ale preșcolarilor din grădiniță în baza hotărârii
consiliului de administrație;
k) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în grădiniță ș i le supune spre aprobare
consiliului de administrație;
l) asigură, prin șefa comisiei metodice și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului
de învățământ, a programelor școlare ș i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor
scolare;
m) controlează, cu sprijinul șefei comisiei metodice /responsabililor comisiilor metodice,
calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la
activitățile instructiv-educative și prin participări la diverse activități educative
extracurriculare și extrașcolare;
n) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din grădiniță;
o) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora î n
colectivul grădiniței;
p) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefei
comisiei metodice /responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;
q) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întâ rzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare și instruire practică, precum și î ntârzierile personalului
didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;
r) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele
grădiniței;
s) asigură arhivarea documentelor oficiale și ș colare:
(5) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor
de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară ;
(6) aprobă vizitarea grădiniței, de către persoane din afara un ității, inclusiv de către reprezentanți
ai mass-media. Fac excepț ie de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și
control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare
și evaluare a calității sistemului de învățământ.
(7) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii,
precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de
muncă aplicabile.
(8) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consulta cu reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de
învățământ și/sau, după caz, cu reprezentan ții salariatilor din unitatea de învățământ, î n conformitate
cu prevederile legale.
(9) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile că tre un alt cadru didactic, membru al
Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinară și se
sancționează conform legii.
Art.26 În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile
Art. 24, directorul emite decizii și note de serviciu.
Art.27 Directorul este președintele consiliuli profesoral și prezidează ședințele acestuia.
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Art.28 (1) Drepturile și obigațiile directorului sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de
prezentul regulament și de contractul colecctiv de muncă aplicabil.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar
general.

TITLUL IV
PERSONALUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Art.29 (1) În Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, personalul este
format din personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic.
(2) Selecția personalului didactic ș i a celui nedidactic din grădiniță s -a făcut prin concurs/examen,
conform normelor specifice.
(3) Angajarea întregului personal s-a realizat prin încheierea contractului individual de muncă
între fiecare persoană și unitatea de învățămâ nt, prin reprezentantul său legal.
Art.30 (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligaț iile personalului din grădiniță sunt
cele reglementate de legislația î n vigoare.
(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să î ndeplinească condițiile de studii cerute
pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din grădiniță trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe
care trebuie să le transmită preșcolarilor , o vestimentație decenta ș i un comportament responsabil.
(4) Personalului din grădiniță îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea
publică a preșcolarului, viața intima, privată și familială a acestuia.
(5) Personalului din grădiniță îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze
verbal, fizic sau emoțional preșcolarii și/sau colegii.
(6) Personalul din grădiniță are obligaț ia de a veghea la siguranța preșcolarilor, î n incinta unității
de învățământ, pe parcursul desfășurării programului preșcolar și a activităților
extracurriculare/extrașcolare.
(7) Personalul din grădiniță are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență
socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legatură
cu orice încălcări ale drepturilor preșcolarului, inclusiv în legatură cu aspecte care îi afectează
demnitatea, integritatea fizică și psihică .
Art.31 (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele
de funcții și prin proiectul de încadrare al grădiniței.
(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă , organismele
consultative, catedrele, comisiile ș i celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau
alte structuri funcționale prevăzute de legislația î n vigoare.
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către
consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățămâ nt.
Art.32 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în
vigoare și cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității
de învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea
catedrelor/comisiilor.
Art.33 Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în
subordinea directorului, în conformitate cu organigrama grădiniței .
Art.34 La nivelul grădiniței noastre, funcționează, urmă toarele compartimente de specialitate:
financiar-contabil, administrativ, precum și alte compartimente, potrivit legislației în vigoare.
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CAPITOLUL 2
PERSONALUL DIDACTIC
Art.35 Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevazute de legislația în vigoare ș i de
contractele colective de muncă aplicabile.
Art.36 Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și
instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară , personalul didactic are obligația să prezinte un
certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educatiei și Cercetării
Științifice și Ministerul Sănătăț ii.
Art.37 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din
corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de selecție se stabilesc
prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
(2) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condiț iile
legii.

CAPITOLUL 3
PERSONALUL NEDIDACTIC
Art.38 (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de
muncă aplicabile.
(2) Organizarea și desfăș urarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din grădiniță sunt
coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs
și validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în grădinița cu personalitate juridică se face de catre
director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin î ncheierea contractului individual de muncă.
Art.39 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de
patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit
nevoilor grădiniței și se aprobă de către directorul acesteia .
(3) Administratorul de patrimoniu stabileș te sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În
ție
func de nevoile unităț ii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor
sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decat
cele necesare grădiniței.
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoana din cadrul compartimentului
administrativ, desemnat de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenț elor, de
verificarea periodică a elementelor bazei materiale a grădiniței, în vederea asigurării securității
copiilor/personalului din unitate.

CAPITOLUL 4
EVALUAREA PERSONALULUI DIN GRĂDINIȚĂ
Art.40 (1) Evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face conform legislației în vigoare.
(2) In conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea periodică a
resursei umane din învățământul preuniversitar, î n baza metodologiilor specifice.
Art.41 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform
prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului.
Art.42 Evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a
activităț ii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor ș i criteriilor de evaluare
stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute î n mod efectiv.
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Art.43 Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează pentru:
a) exprimarea și dimensionarea corecta a obiectivelor;
b) determinarea direcțiilor și modalităților de perfecționare profesională a salariaț ilor și de
creștere a performanț elor lor;
c) stabilirea abaterilor fața de obiectivele adoptate și efectuarea corecț iilor;
d) micșorarea riscurilor provocate de menținerea sau promovarea unor persoane
incompetente.
Art.44 Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:
a) completarea fișei de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fișei de evaluare.
Art.45 (1)Evaluatorul este persoana din cadrul grădiniței, cu atribuții de conducere a
compartimentului în cadrul căruia îș i desfăș oară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care
coordonează activitatea respectivului angajat.
(2)În sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflată în funcția de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia
își desfășoară activitatea salariatul aflat într -o funcție de execuție sau care coordoneaza
activitatea acestuia;
b) persoana aflată în funcția de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii
organizatorice angajatorului, pentru salariatul aflat într-o funcție de conducere.
Art.46 (1) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport
cu cerințele postului.
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanț elor profesionale
individuale.
Art.47 Persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu
medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o
perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni de la reluarea activității.
Art.48 În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului
contractual se face și în cu rsul perioadei evaluate, în urmatoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului
evaluat înceteaza sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat
pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează,
se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. Î n acest caz, evaluatorul are obligația ca,
înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, întro perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de
muncă, să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din
subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a
performanțelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândește o diplomă de studii de
nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o functie corespunzatoare
studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.
Art.49 (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute în anexa nr. 5
pentru personalul didactic, anexa nr.6 pentru contabil, în anexa nr.7 pentru administrator patrimoniu
iar în anexa nr 8 pentru personalul nedidactic.
(2) În funcție de specificul activității desfășurate efectiv de că tre salariat, evaluatorul poate stabili
și alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoștinta salariatului evaluat la începutul
perioadei evaluate.
(3) Salariații care exercită, cu caracter temporar, o funcț ie de conducere vor fi evaluati pentru
perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcția de conducere
respectivă.
Art.50 Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 49, completează fișele de evaluare,
după cum urmează:
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a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa
postului;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluata și oric e alte observaț ii pe care le considera
relevante;
d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioada de
evaluare;
e) stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul urmă tor perioadei
evaluate.
Art.51 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are
loc între evaluator și persoana evaluată, în cadrul că ruia:
a) se aduc la cunoștință persoanei evaluate notările și consemnările fă cute de evaluator în fiș a
de evaluare;
b) se semnează și se dateaza fișa de evaluare de către evaluator și de către persoana evaluată .
(2) În cazul în care între persoana evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra notărilor
și consemnărilor făcute, în fișa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate;
evaluatorul poate modifica fiș a de evaluare.
Art. 52 (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor ș i
criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv și criteriu a unei note, nota exprimând
aprecierea gradului de îndeplinire.
(2) Pentru a obține nota finală a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obținute ca
urmare a aprecierii obiectivelor ș i criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru
fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.
(3) Semnificația notelor prevazute la alin. (1) este următoarea: 0 - nivel minim și 100 - nivel
maxim.
Art. 53 Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează :
a) între 0-60 - nesatisfăcător. Performanța este cu mult sub standard. Î n acest caz, se va evalua
perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menținut pe post;
b) între 61-70 - satisfacator. Performanța este la nivelul minim al standardelor sau puțin
deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanțelor ce trebuie atins și de
salariații mai puțin competenți sau lipsiți de experiență ;
c) între 71-85 - bine. Performanț a se situeaza in limitele superioare al standardelor și ale
performanțelor realizate de către ceilalți salariaț i;
d) între 86-100 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanțele
sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor și performanțelor celorlalți
salariați.
Art. 54 (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fișa de evaluare se înaintează
contrasemnatarului.
(2) În sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în
funcția superioara evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a angajatorului.
(3) În situația în care calitatea de evaluator o are conducatorul instituției, fișa de evaluare nu se
contrasemneaza.
Art.55 (1) Fișa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în
urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realității;
b) între evaluator și persoana evaluata există diferenț e de opinie care nu au putut fi soluționate
de comun acord.
(2) Fișa de evaluare modificată în condițiile prevă zute la alin. (1) se aduce la cunoștință
salariatului evaluat.
Art. 56 (1) Salariații nemultumiți de rezultatul evaluarii pot sa îl conteste la conducatorul
grădiniței.
(2) Contestaț ia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință de că tre
salariatul evaluat a calificativului acordat și se soluționează î n termen de 15 zile calendaristice de la
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data expirării termenului de depunere a contestației de către o comisie constituită în acest scop prin act
administrativ al conducătorului grădiniței. Aceasta va soluționa contestația pe baza raportului de
evaluare și a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator și contrasemnatar.
(3) Rezultatul contestaț iei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la
soluționarea contestaț iei.
(4) Salariatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit alin. (1) se
poate adresa instanței de contencios administrativ, în conditiile legii.
Art. 57 Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual
care ocupa posturi de executie:
1. cunoștinte și experiență ;
2. complexitate, creativitate și diversitatea activităț ilor;
3. judecata și impactul deciziilor;
4. contacte ș i comunicare;
5. condiții de muncă;
6. incompatibilități și regimuri speciale.

CAPITOLUL 5
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN GRĂDINIȚĂ
ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNI APLICABILE
Art. 58 Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu
modificările și completarile ulterioare.
Art.59 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003
– Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Art.60 (1) Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile prezentului
regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil,
precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, constituie abatere şi se sancţionează indiferent de
funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea.
Art. 61 (1) Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte:
a) îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu;
b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului, sau prin atribuţiile
stabilite prin contract individual de muncă, în timpul orelor de program;
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
f) părăsirea grădiniței în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefului
ierarhic;
g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale;
h) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de colegi, etc.
(2) Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de săvârşire, consecinţele produse,
gradul de vinovăţie, au afectat în mod deosebit procesul de muncă, prin încălcarea gravă a prevederilor
mai sus enunţate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării
disciplinare prealabile, prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus la aceasta.
Abaterii grave constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancţiune disciplinară prevăzută la
art.61 lit.c – f în prezentul Regulament Intern.
(3) Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului Regulament Intern şi ale
celorlalte obligaţii legale, pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă de 6 luni şi pentru care vor fi
sancţionaţi, în urma îndeplinirii procedurii legale cu o sancţiune prevăzută la art.61lit.c – f din
prezentul Regulament Intern.
Art.62 În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică
sunt:
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a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
Art.63 Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art.64 Aplicarea sancţiunilor disciplinare corespunzător abaterilor săvârşite de salariaţii unor alţi
angajatori detaşaţi în cadrul Grădiniței cu P.P. “Dumbrava Minunată” Mediaș , sunt de competenţa
conducătorului grădiniței sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, în conformitate cu
atribuţiile stabilite prin fişa postului, pe întreaga perioadă a detaşării.
Art.65 (1) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.61 lit.c – e în prezentul Regulament
intern, salariaţilor detaşaţi ai altor angajatori, angajatorul este obligat să solicite acordul scris al
angajatorului cu care salariatul detaşat are încheiat contract individual de muncă.
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.61 lit.f în prezentul Regulament Intern faţă de persoana
detaşată, nu poate fi dispusă decât de (conducerea) angajatorul acestuia, în urma transmiterii de
urgenţă a actelor ce dovedesc îndeplinirea procedurii disciplinare de către Grădinița cu P.P.
“Dumbrava Minunată” Mediaș, la care această persoană a fost detaşată.
Art.66 Lipsa de la serviciu pe o perioadă de 3 zile consecutive fără motive justificate duce la
îndepărtarea din serviciu a celui în cauză, pe motive disciplinare.
CAPITOLUL 6
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art.67 Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici o sancţiune disciplinară nu se poate aplica
înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
Art.68 (1) Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi respectarea
procedurii prealabile aplicării sancţiunii disciplinare revine şefului ierarhic superior salariatului, care a
săvârşit abaterea disciplinară.
(2) In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris;
dispoziţia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora şi locul întrevederii şi va fi
expediată de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire.
(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului/ al salariaţilor.
(4) Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un referat scris ce se
întocmeşte de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă.
(5) Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieşiri al societăţii actele
prezentate în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative,
împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate.
(6) În cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă, se întocmeşte un proces verbal de către
persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, prin care se stipulează refuzul acestuia de a
da notă explicativă, act ce va fi anexat referatului.
(7) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele:
a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie al salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportamentul general în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
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Art.69 Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare,
dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art.70 Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor care au fost încălcate;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată;
Art.71 Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură
de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa
comunicată de acesta.
Art.72 Sancţiunile disciplinare aplicabile abaterilor săvârşite de către salariaţi şi constatate după
procedura mai sus enunţată vor fi stabilite de către conducătorul societăţii sau de către persoana
împuternicită expres de către acesta, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului.
Art.73 Decizia poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei circumscripţie îşi are
domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
CAPITOLUL 7
REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art.74 Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii
salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
Art.75 (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu
atribuţii în domeniul protecţiei muncii;
b) să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat
şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile;
c) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a
echipamentelor individuale de lucru;
d) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie;
Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa
precum şi a celorlalţi salariaţi.
Art.76 Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de
producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate, ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive.
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte
situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat;
h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile personalului
sanitar;
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i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;
CAPITOLUL 8
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
ÎN DOMENIUL MUNCII
Art.77 Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă, în sensul
Legii nr. 202 / 2002 privind egalitatea de ș anse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată, se
înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de
securitate socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate
de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.78 Obligaţii ale angajatorului:
(1) Angajatorul este obligat să asigure egalitatea de șanse şi de tratament între angajaţi, femei şi
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru
interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în
prezentul regulament intern.
(2) Angajatorul este obligat să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri
vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de sanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
Art.79 Interdicţii:
(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatura cu relaţiile de munca, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante din unitate;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită
naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică
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legată de sex este o cerință profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să
fie legitim şi cerința să fie proporţională.
(3) Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu de sex.
(4) De asemenea, constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator
a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare
ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti competente,
în vederea aplicării prevederilor prezentului regulament şi Legii nr. 202 / 2002 republicată şi după ce
sentința judecătorească a rămas definitiva, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legatură cu
cauza.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau
reprezentanţilor salariaţilor care au competenta sa acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de
munca.
Art.80 Maternitatea
(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de
maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.
(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de
graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata
de valabilitate a contractului individual de muncă.
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor
gravide şi/sau care alaptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.
(5) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b) angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(6) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
(7) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului în
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de
a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă
echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condiţiilor de muncă la care ar fi
avut dreptul în timpul absenței.
Art.81 Hărţuirea
Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau
hărțuire sexuală, având ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenț a negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ține de viața sexuală.
Art.82 Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată
pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să prevadă în prezentul regulament intern sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de
lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de
medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de
discriminare;
b) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărțuirii şi a hărțuirii
sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor
prezentului regulament intern pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe
criteriul de sex;
c) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi
controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de ș anse şi de tratament între femei şi
bărbaţi.
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Art.83 Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii,
la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, părţile contractante vor stabili
introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de
soluţionare a sesizărilor/reclamaț iilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.
Art.84 Soluţionarea sesizărilor şi reclamaț iilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex:
(1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați pe baza criteriului de sex, să
formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să
solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea
situaţiei la locul de muncă.
(2) În cazul în care aceasta sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin
mediere, persoana angajata care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei
discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor
prezentei legi, are dreptul atât sa sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanța
judecătorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială își are domiciliul sau reședinț a,
respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul
tribunalului sau, după caz, instanță de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data
săvârşirii faptei.
CAPITOLUL 9
SANCȚIUNI DISCIPLINARE PENTRU ANGAJAȚII CARE ÎNCALCĂ DEMNITATEA
PERSONALĂ A ALTOR ANGAJAȚI, COMITÂND ACȚIUNI DE DISCRIMINARE BAZATE
PE CRITERIUL DE SEX ( ART.12.LIT.B DIN Lg.202/2002):
Art.85 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL 10
ȘI
OBLIGAȚIILE
ANGAJATORULUI
DREPTURILE
Art.86 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în
condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură
de activitate, aplicabil, inclusiv în condiţiile contractului ;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
Art.87 Angajatorul are următoarele obligaţii:
(1) Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă, scop în care conducerea grădiniței este obligată să ia măsuri pentru:
a) gospodărirea eficientă a mijloacelor fixe şi a celor circulante din patrimoniul societăţii;
b) coordonarea procesului de producţie în scopul îndeplinirii la parametrii calitativi şi
cantitativi a indicatorilor economici propuşi;
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c) asigurarea eficienţei tehnice şi modernizarea tehnologiilor de lucru, în scopul realizării
serviciilor, produselor de bună calitate şi la costuri eficiente;
d) asigurarea aprovizionării cu materiale necesare procesului muncii;
e) depunerea de diligenţe maxime în scopul încheierii de contracte cu beneficiarii, în vederea
realizării corespunzătoare a obiectului de activitate al societăţii;
f) încasarea contravalorii serviciilor prestate/produselor realizate, de la beneficiari, la
termenele prevăzute;
(2) Să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât aceasta să se
desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin:
a) crearea unei structuri organizatorice raţionale;
b) repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi
răspunderilor lor, prin adoptarea unei structuri de personal corespunzătoare;
c) exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către
salariaţi;
d) stabilirea de instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi utilajelor folosite
în grîdiniță;
(3) Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
(4) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament intern, din lege, din
contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă;
(5) Să comunice anual salariaţilor situaţia economică şi financiară a societăţii prin intermediul
bilanţului financiar-contabil, sau conform periodicităţii convenite prin contractul colectiv de muncă
aplicabil;
(6) Să se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
(7) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
(8) Să înfiinţeze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările
prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, cât şi registrul general de
intrare ieşire a documentelor;
(9) Să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei minime
prevăzută în lege şi să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
(10) Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
(11) Să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate măsurile
necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale în
domeniul securităţii muncii.
(12) Să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare a acestuia,
stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător.
(13) Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională.
(14) Să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile
legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului
individual de muncă.

CAPITOLUL 11
ȘI
DREPTURILE OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR
Art.88 Personalul încadrat în muncă la Grădiniţa cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată”
Mediaş, are în principal următoarele drepturi:
a)
b)
c)
d)

dreptul la salarizare pentru munca depusă;
dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
dreptul la concediu de odihnă anual;
dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
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e)
f)
g)
h)
i)

dreptul la demnitate în muncă;
dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
dreptul la acces în formarea profesională;
dreptul la informare şi consultare;
dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m)dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Art.89 Personalul(salariatul) încadrat în muncă, îi revin în principal următoarele
obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conf.fişei postului
b) obligaţia de a respecta discilpina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în R.O.I., în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) obligaţia de a respecta normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea activităţii şi de a
îndeplini cu simţ de răspundere obligaţiile de serviciu, manifestând intrasigenţă faţă de
orice abatere de la regulile stabilite;
h) obligaţia de a executa la timp şi întocmai obligaţiile de serviciu ce le revin, folosind
integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă, respectând cu stricteţe programul de
muncă stabilit;
i) obligaţia de a utiliza judicios materialele şi energia, respectând normele de consum,
înlăturând orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor, evitând risipa de orice
fel;
j) obligaţia de a respecta normele de protecţie a muncii şi pe cele de prevenire a incendiilor
sau a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirea, viaţa sau integritatea
corporală sau sănătatea unor persoane şi în special a copiilor;
k) obligaţia de a nu lăsa copiii nesupravegheaţi în timpul programului de lucru;
l) obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind păstrarea documentelor;
m)obligaţia de a avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, de a promova
raporturi colegiale cu toţi membri colectivului pentru asigurarea unui climat sănătos de
muncă, de ordine şi disciplină, de a lua atitudine împotriva oricăror manifestări care
contravin legilor ţării, normelor de comportare în unitate;
n) obligaţia de a-şi ridica necontenit calificarea profesională şi nivelul de cultură generală, de
a frecventa cursuri de perfecţionare organizate în condiţiile legii;
o) obligaţia de a purta în timpul orelor de serviciu ecuson.
CAPITOLUL 12
TIMPUL DE MUNCĂ
Art.90 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă.
Art.91 (1) Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi
de 40 de ore pe săptămână, din care pentru cadrele didactice 5 ore efective la grupă ( 25 de ore
săptămânal). Programul de lucru începe la ora 06:00 şi se sfârşeşte la ora 18:00 conform regimului
zilnic al grădiniței.
(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2
zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica.
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(3) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore
consecutive.
Art.92 (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită,
este muncă suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului, în limita maximă de 48
ore/săptămână.
(2) Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul salariatului,
prin dispoziţie scrisă, doar în caz de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor unui accident. Cazul de forţă majoră şi lucrările
urgente vor fi menţionate explicit în dispoziţia scrisă.
Art.93 Stabilirea duratei timpului de muncă se va face ţinându-se cont de următoarele interdicţii şi
limitări:
a) pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata normală a timpului de lucru este de 6 ore/zi
şi de 30 de ore/săptămână;
b) tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară şi/sau muncă de
noapte;
Art.94 (1) Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă,
salariaţii fiind obligaţi să semneze condica de prezenţă la venire şi la plecare, menţionându-se ora şi
minutele.
(2) Condica de prezenţă se depune pentru semnare la loc vizibil și cunosct de către toți angajații
grădiniței.
(3) Condica de prezenţă se întocmește/verifică de către persoana/persoanle responsabile alese la
începutul fiecărui an școlar în consiliul profesoral, urmând ca verificarea exactităţii consemnărilor
acesteia să se poată face oricând de către conducerea grădiniței .
(4) În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se regăsească şi
în pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea
grădiniței în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
Art.95 (1) Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se
lucrează, se face de către angajator.
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie ;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima ș i a 2 zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- Sfântul Andrei;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând
acestora.
Art.96 (1) În scopul organizării eficiente a timpului de muncă, în vederea asigurării posibilităţii
salariaţilor de a realiza venituri corespunzătoare muncii prestate, raportat la timpul de lucru efectiv,
angajatorul va asigura normarea muncii, în forma corespunzătoare specificului fiecărei activităţi ce se
derulează în unitate, conform normativelor în vigoare, sau în cazul inexistenţei acestora prin elaborarea
lor, cu acordul sindicatului ori, după caz al reprezentanţilor salariaţilor .
(2) În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă, părţile vor apela la arbitrajul unui terţ
ales de comun acord.
Art.97 În cazul constatării de către angajator a necorespunderii condiţiilor tehnice de adoptare a
acestora, sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului de muncă, normele de muncă vor fi
supuse unei proceduri de reexaminare.
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CAPITOLUL 13
CONCEDIILE
Art.98 Concediul de odihnă se acordă salariaţilor în conformitate cu prevederile legale, durata
efectivă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare, 28 de zile lucrătoare maximum
pentru personalul nedidactic, 62 de zile lucrătoare pentru personalul didactic calificat, titulare și
suplinitoare cu contract de muncă pe întreg anul școlar şi 5 zile calendaristice la luna integral lucrată
pentru cadrele didactice pensionate și aflate în cumul de funcții și cadrele didactice necalificate sau în
curs de calificare..
Art.99 Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se
stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv.
Art.100 (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an în baza unei programări individuale.
(2) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor
salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau
dreptul.
(3) Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau în
concedii fără plată, cu excepţia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională,
acordat în condiţiile prezentului regulament, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an.
(4) În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată, indemnizaţiile pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2
ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu, acordat în anul reînceperii
activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru
motivele de mai sus.
Art.101 Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranşe cu condiţia ca una din tranşele
de acordare să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare.
Art.102 (1) Datorită necesităţii asigurării bunei funcţionări a societăţii efectuarea concediilor de
odihnă de către salariaţi se realizează în baza unei programări colective cu consultarea sindicatului,
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor sau în baza unei programări individuale ce se poate face
ulterior consultării salariatului.
(2) Această programare se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, această
operaţiune şi asigurarea respectării acesteia se va face de către persoana desemnată de conducerea
grădiniței în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(3) Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul de
odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi:
- salariatul se află în concediu medical;
- salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
- salariatul este chemat să îndeplinească îndatori publice;
- salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare,
- salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare
sau specializare în ţară sau în străinătate;
- salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în
recomandarea medicală;
- salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.
(4) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce
reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, constând în salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile
cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată
cu numărul de zile de concediu. Această indemnizaţie nu poate fi mai mică decât salariul de bază,
indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în
contractului individual de muncă al fiecărui angajat .
Art.103 Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face de comun
acord între conducerea societăţii şi salariat.
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Art.104 Evidenţa efectuării concediilor de odihnă va fi ţinută într-un registru separat, pentru
fiecare salariat, împreună cu evidenţa concediilor medicale, a celor de formare profesională, a
concediilor fără plată, a învoirilor şi a absenţelor nemotivate.
Art.105 Compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate se poate face doar în situaţia
încetării contractului individual de muncă.
Art.106 Salariaţii au dreptul la un număr de .......... zile libere plătite pentru evenimente deosebite
în familie:
- căsătoria salariatului 5 zile
- căsătoria unui copil 2 zile
- naşterea unui copil 5 zile
- decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor 3 zile
- decesul bunicilor, fraţilor, surorilor (minim 1 zi)
- donatori de sânge 1zi (conform legii).
Art.107 (1) Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot
acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de competitivitate
a procesului de muncă.
(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris
de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă proprie.
(3) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai cu acordul
sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav
desfăşurarea activităţii.
(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului;
- să precizeze: a)data de începere a stagiului de formare profesională;
b)domeniul;
c) durata;
d) denumirea instituţiei.
(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime
şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor
forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea modalităţii de întocmire a cererii.
(6) La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului,
dovada absolvirii cursului în discuţie.
(7) În scopul asigurării formării profesionale a salariaţilor, în aplicarea prevederilor legale în
domeniu, acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator, pe o
perioadă de (maxim 80) sau zile lucrătoare (maxim 10) acordată în baza cererii formulate cu
respectarea cerinţelor prevăzute din prezentul Regulament intern, stabilită de comun acord.
(8) În acest caz salariatul beneficiază de o indemnizaţie care se acordă şi se calculează similar
celei de concediu de odihnă.
Art.108 (1) La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8 săptămâni de
la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia. Durata acestuia este de 5 zile/15
zile (în condiţiile dovedirii urmării cursului de puericultură).
(2) Pentru această durată, salariatul primeşte o indemnizaţie egală cu salariul aferent zilelor
lucrătoare respective, calculată pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la
salariul de bază.
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CAPITOLUL 14
SALARIZAREA
Art.109 Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare
salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului.
Art.110 Salariul este confidenţial; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia a de
lua măsurile necesare, ca de exemplu:
- accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de
către persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de către
conducerea grădiniței.
Art.111 Salariile se stabilesc prin negocieri individuale cu fiecare salariat, şi/sau colective,
efectuate cu salariaţii sau reprezentanţii acestora, aleşi în condiţii de reprezentativitate.
Art.112 (1) Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat, în funcţie de cuantumul
salariului negociat, un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară.
(2) Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor de către
angajator prin afişare la sediul acestuia.
Art.113 (1) Salariul se plăteşte:
- în data de 09 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.
(2) În cazul întârzierii nejustificate a plăţii salariului/neplăţii acestuia, salariatul prejudiciat poate
solicita instanţei judecătoreşti competente, obligarea angajatorului inclusiv la plata de daune interese
pentru repararea prejudiciului produs.
(3) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicită de acesta sau, în cazul
decesului titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferenţial de lege.
(4) Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine persoanei
desemnate de conducătorul grădiniței, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului.
Art.114 Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de către
instanţa de judecată competentă.

CAPITOLUL 15
ORGANIZAREA MUNCII
Art.115 Salariaţii au următoarele obligaţii de serviciu:
- să respecte programul de lucru;
- să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale unității la parametrii de eficienţă;
- să respecte normele de pază şi cele privind siguranţa incendiilor şi să acţioneze în scopul
prevenirii oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală,
sănătatea unor persoane şi a patrimoniului grădiniței;
- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă, etc.;
Art.116 Interziceri cu caracter general:
1. se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea
necuviincioasă faţă de colegi, săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită;
2. se interzice săvârşirea de către salariat, de acte ce ar putea pune în primejdie siguranţa
celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul societăţii sau cea a propriei persoane;
3. se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia
propagandă politică;
4. se interzice desfăşurarea oricăror activităţi care să conducă la concurenţă neloială, care se
evidenţiază prin:
- prestarea în interesul său propriu sau al unui terţ, a unei activităţi care se află în
concurenţă cu cea prestată la angajator sau
- prestarea unei activităţi în afara sau în timpul programului de serviciu, în favoarea
unui terţ care se află în relaţii de concurenţă cu angajatorul;
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- comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru alţii sau în orice scop
personal de acte, note, fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de
date ale societăţii;
- divulgarea pe orice cale a relaţiilor cu beneficiarii, a lucrărilor , modului de fabricaţie
a produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază societatea în vederea
executării de produse şi servicii.
Art.117 (1) Ieşirea din incinta societăţii în timpul programului al salariaţilor este permisă numai în
baza delegaţiilor sau a biletului de voie.
(2) Delegaţia se emite pentru salariatul în cauză şi va fi vizată de conducerea societăţii şi va fi
menţionată în condica de prezenţă, în dreptul numelui persoanei.
(3) Biletul de voie se acordă în interes de serviciu şi în interes personal, cu specificarea, în
cuprinsul acestuia a orei plecării, a orei sosirii şi a obiectului deplasării (pentru biletul de voie în
interes de serviciu).
Art.118 Accesul persoanelor străine în incinta societăţii se poate face pe baza legitimaţiei de
serviciu însoţită de delegaţia completată conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 16
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.119 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin
întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, anterior începerii
raporturilor de muncă şi cu respectarea tuturor prevederilor legale la momentul primirii la muncă.
Art.120 Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are următoarele
obligaţii:
A. 1.să informeze persoana care solicită angajarea cu privire la clauzele generale pe care
intenţionează să le înscrie în contract, informare care va cuprinde cel puţin elementele
prevăzute la art.17 alin.2 al Codului Muncii, care se vor regăsi, obligatoriu şi în conţinutul
contractului individual de muncă
2.Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită
de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conţinutul contractului
individual de muncă
B. să solicite persoanei pe care o va angaja, să îi prezinte certificatul medical care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective;
C. să solicite persoanei pe care o va angaja, testele medicale specifice;
D. să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeşte că îndeplineşte
condiţiile legale cerute în acest scop:
a) actul de identitate prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului, sau
permisul de muncă , după caz;
b) carnetul de muncă, iar în lipsa acestuia, adeverințe din care să reiese vechimea ȋn
muncă;
c) actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea cerută
pentru funcţia ce urmează a o exercita;
d) dovada privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior, adică nota
de lichidare, respectiv o adeverinţă privind situaţia debitelor sale faţă de angajatorul
la care persoana a lucrat anterior, în care e necesar să precizeze, dacă această
persoană şi-a efectuat concediul pe anul în curs;
e) dispoziţia de repartizare în muncă, în cazurile prevăzute de lege;
f) orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator (prin anunţul de concurs) în
vederea ocupării funcţiei respective, ca de ex.:
- certificatul de cazier judiciar;
- livretul militar;
- curriculum vitae, cuprinzînd principalele date biografice şi profesionale;
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- recomandarea de la locul de muncă anterior, sau în cazul absolvenţilor care se
încadrează pentru prima dată, de la unitatea de învăţământ, etc.
E. să efectueze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care
solicită angajarea cu respectarea următoarelor reguli:
1.1.Efectuarea verificării prealabile se va face numai de către o comisie de examinare desemnată
în scris, din care fac parte obligatoriu, conducătorul angajatorului, 1–2 persoane numite de către acesta
(printre care şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea) şi un secretar .
1.2. Verificarea prealabilă va consta, în principal, într-o probă practică, care va avea specificul
activităţii pe care urmează să o presteze persoana după angajare a cărei durată va fi de maxim 1 zi, în
urma căreia, dacă se apreciază că persoana corespunde, se va proceda la angajare, cu respectarea
procedurilor prealabile prevăzute mai sus (informare, efectuarea controlului medical, întocmirea
contractului individual de muncă);
1.3. Verificarea prealabilă a aptitudinilor salariatului se poate face şi sub forma examenului sau a
concursului (în funcţie de obiectul de activitate al societăţii) dacă se impune, cu respectarea
prevederilor din Regulamentul intern privind constituirea comisiei de examinare.
1.3.1. Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă orală şi, de asemenea, şi o probă practică,
unde este cazul, (pentru funcţiile de pază, de deservire şi de întreţinere etc,). Probele scrise şi orale
sunt notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare; pentru a fi declaraţi
admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7; pe baza notelor obţinute se
stabileşte ordinea reuşitei la concurs. La medii egale, comisia stabileşte candidatul reuşit, în raport de
datele personale cuprinse în recomandări sau de cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau
suplimentare. Va fi declarată câştigătoare persoana care a obţinut cea mai bună medie.
1.3.2. În cazul prezentării spre angajare a unei singure persoane, pentru postul respectiv, acesta va
susţine examen după regulile stabilite pentru concurs;
1.4.1. Cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor angajatorul nu poate solicita persoanei care
solicită angajarea, sub orice formă, decît informaţiile care să îi ofere posibilitatea aprecierii juste a
capacităţii de a ocupa postul respectiv şi a aptitudinilor profesionale ale persoanei.
1.4.2. De asemenea, informaţiile pe care le poate solicita angajatorul (direct doar cu
încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză sau prin solicitarea de a prezenta o recomandare de la
ultimul loc de muncă) de la foştii angajatori, pot să se refere doar la:
- funcţiile îndeplinite;
- durata angajării;
1.5. În cazul în care, cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei care solicită
angajarea, (verificare efectuată cu respectarea prevederilor mai susmenţionate) se constată de către
angajator că se impune o verificare mai amănunţită a acestor aptitudini, se procedează la întocmirea
contractului individual de muncă în formă scrisă, care va cuprinde sub forma unei clauze contractuale
o perioadă de probă de maxim 30 zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de maxim 90 de
zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, de la data întocmirii contractului individual de
muncă, dată care va coincide cu cea a primirii la muncă.
2. Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul este obligat la momentul
înregistrării cererii de angajare, să realizeze informarea asupra clauzelor generale pe care intenţionează
să le scrie în contract (amintită mai sus).
3. De asemenea, anterior modificării oricăruia din următoarele elemente (durata contractului, locul
muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă), în timpul
executării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să realizeze informarea
salariatului asupra prevederilor contractuale pe care intenţionează să le modifice urmând ca întrun
termen de maxim 20 zile de la data încunoştiinţării în scris a salariatului, angajatorul să procedeze la
încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă, care îşi va produce efectele de la
momentul întocmirii acestuia, în formă scrisă şi semnării lui de către cele 2 părţi contractante.
4. Obligaţia de a întocmi un act adiţional la contractul individual de muncă prevăzută mai sus,
subzistă în sarcina angajatorului în situaţia modificării oricăruia dintre următoarele elemente: durata
contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de
odihnă, cu excepţia situaţiei în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege.
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F. Să efectueze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de
începerea activităţii.
1. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care-şi schimbă locul
de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni,
prin mijloacele şi modalităţile prevăzute expres în acest regulament intern, cu respectarea termenelor
stabilite şi a celorlalte prevederi legale.
2. Instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează (în urma
negocierii angajatorului cu: - comitetul de securitate în muncă /sindicat/ reprezentanţii
salariaţilor/responsabilul de protecţia muncii numit de angajator).
3. În intervalul de timp care se scurge între îndeplinirea obligaţiilor prealabile ale angajatorului
anterior încheierii contractului individual de muncă stipulate pe larg în prezentul regulament intern şi
încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă se interzice angajatorului să permită
persoanei ce solicită angajarea să presteze orice fel de activităţi pentru şi sub autoritatea acestuia, în
sediu.
Art.121 În afara clauzelor generale ce sunt obligatorii de cuprins în contractul individual de
muncă (prevăzute la art.17 din Codul muncii), între părţi pot fi negociate şi cuprinse şi alte clauze
specifice, cum ar fi de exemplu:
Art.122 (1) Clauza de confidenţialitate - prin care părţile convin ca pe toată durata contractului
individual de muncă şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaţii de care au luat
cunoştinţă în timpul executării contractului individual de muncă, ca de ex.:
- acte, note, fişe,schiţe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date al
societăţii;
- informaţii privind relaţiile cu beneficiarii, a modului de efectuare a lucrărilor, de
fabricaţie a produselor şi a valorii de contract pe care le negociază societatea în
vederea executării de produse şi/sau servicii, etc.
(2) Informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă sunt
supuse regimului negociat de către cele două părţi, în cuprinsul contractului de confidenţialitate, care
produce efectele în situaţia în care contractul individual de muncă nu este perfectat.
(3) Ulterior întocmirii contractului individual de muncă, angajatorul poate negocia o clauză de
confidenţialitate.
Art.123 (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte
individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, cu
respectarea prevederilor legale ce stabilesc excepţii de la această regulă, în sensul interzicerii totale sau
parţiale pentru persoanele vizate de a fi încadrate în alte funcţii.
(2) La întocmirea contractului individual de muncă salariaţii sunt obligaţi să declare unde exercită
funcţia pe care o consideră de bază.
(3) Salariaţii cumularzi beneficiază de toate drepturile şi sunt ţinuţi de îndeplinirea tuturor
obligaţiilor ce le revin salariaţilor, atât în privinţa funcţiei de bază cât şi în privinţa funcţiei cumulate;
ei datorează toate contribuţiile la toate contractele individuale de muncă încheiate, indiferent de forma
şi durata acestora, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, în limitele excepţiilor stipulate expres
de lege (ca de ex.: pentru auditori, experţi contabili şi contabili autorizaţi, pentru pensionari care nu
datorează contribuţia la constituirea fondului pentru şomaj).
Art.124 Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza
permisului de muncă, sau în lipsa acestuia cu respectarea condiţiilor expres enumerate în lege.
CAPITOLUL 17
EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.125 În executarea contractului individual de muncă, angajatorul şi salariatul urmăresc
exercitarea drepturilor ce le revin şi a obligaţiilor ce le incumbă, rezultate în urma negocierii efectuate
cu respectarea prevederilor legale, concretizate în clauzele contractului individual de muncă şi
contractului colectiv de muncă aplicabil, şi precizate în cuprinsul prezentului regulament intern.
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CAPITOLUL 18
MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.126 Modificarea unuia/mai multor elemente esenţiale ale contractului individual de muncă se
poate face doar prin acordul părţilor, cu respectarea procedurii prealabile expres prevăzute de lege şi
reţinută în prezentul regulament intern ( acte adiţionale, informare, etc.).

CAPITOLUL 19
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.127 Pe durata suspendării contractului individual de muncă, continuă să existe celelalte
drepturi şi obligaţii ale părţilor, prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă
aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin prezentul regulament intern.
Art.128 În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului (vezi de ex. absenţele nemotivate), pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un
drept ce rezultă din calitatea de salariat.
Art.129 Salariatul care se află în unul din cazurile:
1. de suspendare de drept prevăzute de lege, la art.50 din Codul muncii
- pct.a : concediu de maternitate;
- pct.b : concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
- pct.c : carantină;
- pct.d :exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului;
- pct.e :îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
2. de suspendare din iniţiativa proprie, prevăzute la art.51 din Codul muncii
- pct.a : concediu pentru creşterea copilului bolnav în vârstă de până la 2
ani
sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
- pct.b : concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau,
în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani;
- pct.c : concediu paternal
- pct.d: concediu pentru formare profesională;
- este obligat să comunice actele doveditoare a situaţiilor ce generează
suspendarea, către angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora.
Art.130 Contractul individual de muncă se suspendă de drept din momentul luării la cunoştinţă de
către angajator a declarării stării de carantină şi a survenirii cazului de forţă majoră.
Art.131 (1) Motivele de suspendare survenite în situaţia participării salariatului la grevă şi în
situaţia absentării acestuia nemotivat vor fi constatate de către angajator prin proces verbal de
constatare în formă scrisă, înregistrat în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii.
(2) În cazurile în care s-a declanşat procedura cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii,
ori a fost aplicată salariatului sancţiunea disciplinară de suspendare a contractului pentru maxim 10
zile lucrătoare, ori angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis
în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului.
În cazul în care angajatorul a procedat la suspendare în urma survenirii uneia din aceste situaţii,
salariatul îşi reia activitatea avută anterior, dacă se constată nevinovăţia acestuia,
(3) Data reluării activităţii va fi data rămânerii definitive a hotărârii de soluţionare a plângerii
penale sau a hotărârii judecătoreşti.
(4) Pentru perioadele respective i se va plăti o despăgubire egală cu salariul celelalte drepturi de
care a fost lipsit pentru perioada suspendării contractului.
Art.132 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, ca
sancţiune disciplinară pe o perioadă de maxim 10 zile lucrătoare.
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Art.133 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata
detaşării salariatului doar în cazul în care angajatorul la care s-a dispus detaşarea îşi îndeplineşte
integral şi la timp obligaţiile faţă de acel salariat, în accepţiunea reţinută în prezentul Regulament
intern.
Art.134 Suspendarea prin acordul părţilor poate surveni în cazul:
- concediilor fără plată pentru studii
- pentru interese personale, prin cerere în care să se precizeze motivul; aceste cereri
vor fi înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri.
CAPITOLUL 20
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Secţiunea 1.
Incetarea de drept a contractului individual de muncă
Art.135 Salariatul care se află în unul din cazurile de încetare de drept prevăzute de Codul
Muncii la art.56:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului ;
c) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată,
pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
g) ca urmare a condamnării penale cu executarea unei pedepse privative de libertate, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti ;
h) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcţii, ca măsură de siguranţă sau
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care
s-a dispus interdicţia;
j) este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situaţiilor ce generează
încetarea, în maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor. Pentru cazul de la art.56 lit.a
acest termen curge din momentul ridicării lui de la oficiul de stare civilă de către persoana
abilitată.
Art.136 În cazurile de încetare de drept prevăzute la art.56 din Codul Muncii literele:
a) la data decesului angajatorului persoană fizică;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a angajatorului persoană fizică, dacă acesta antrenează lichidarea afacerii;
c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică
îşi încetează existenţa,
d) salariaţii angajatorului aflaţi într-una din aceste situaţii se vor adresa instanţei judecătoreşti
competente, pentru ca aceasta să constate încetarea de drept a contractului individual de
muncă.
Art.137 Persoanele nelegal concediate, a căror cerere de reintegrare în funcţie a fost admisă prin
hotărâre judecătorească definitivă de reintegrare, au obligaţia de a comunica angajatorului acest act în
maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.
Art.138 (1) Nerespectarea oricăreia din condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a
contractului individual de muncă, enumerate în prezentul regulament intern sau / şi prevăzute în lege
atrage nulitatea acestuia, ale cărei efecte se produc doar pentru viitor, de la momentul constatării
acesteia.
(2) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a
condiţiilor impuse de lege.
(3) Nulitatea trebuie constatată prin actul organului care este competent să hotărască şi încheierea
contractului individual de muncă.
Art.139 Dacă oricare din părţi nu recunosc existenţa cauzei de nulitate, nulitatea se pronunţă de
către instanţa judecătorească competentă, sesizată de către una dintre părţi în acest sens.
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Art.140 Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea
acestuia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
Art.141 (1) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi şi
obligaţii pentru salariaţi care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de
muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile,
salariatul având dreptul la despăgubiri.
(2) În această situaţie, salariatul sesizează pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa
judecătorească competentă.

Secţiunea 2
Concedierea
Art.142 În cazul reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, concedierea salariaţilor
poate fi dispusă şi în cazul în care salariaţii se află în una din situaţiile prevăzute de art.60(1) din Codul
Muncii.
Secţiunea 3
Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.
Art.143 În cazul în care angajatul se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art.61 lit.b din
Codul Muncii „salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 zile, în condiţiile
codului de procedură penală” şi art.61 lit. c „în cazul în care, prin decizie a organelor competente de
expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite
acestuia să îşi îndeplinească şi atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat” el este obligat să
comunice angajatorului, personal sau prin într-un împuternicit actul care atestă această stare de fapt în
termen de maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.
Art.144 (1) În cazul în care angajatorul dispune concedierea pentru motivul prevăzut la art.61 lit.c
Codul Muncii (inaptitudine) acesta este obligat să emită decizia de concediere în termen de 30 de zile
de la data constatării cauzei concedierii, cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz
de 15 zile lucrătoare, preaviz care va fi notificat de urgenţă salariatului, după înregistrarea acestuia în
Registrul general de intrare-ieşire a documentelor.
(2) În situaţia prevăzută de art.61 lit.c din Codul Muncii (inaptitudine), angajatorul are obligaţia de
a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu capacitatea de muncă
stabilită de medicul de medicină a muncii;
(3) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante constată prin proces
verbal acest lucru şi solicită, în acelaşi timp, sprijinul AJOFM, în vederea redistribuirii salariatului
corespunzător capacităţii de muncă constatate de medicul de medicina muncii.
(4) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului în
legătură cu existenţa posturilor vacante , în care acesta are posibilitatea de a-şi manifesta expres
consimţământul în legătură cu unul din posturile disponibile.
(5) În cazul în care, în aceste 3 zile salariatul nu-şi manifestă expres consimţământul, angajatorul
poate dispune concedierea salariatului, în interiorul termenului de 30 de zile calendaristice de la data
constatării cauzei concedierii, cu respectarea elementelor pe care trebuie să le conţină, obligatoriu,
decizia de concediere, prevăzute la art.62(2), 74 (1) a, b, d din Codul Muncii, şi anume:
- (62-2) decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată
în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi
la instanţa judecătorească la care se contestă;
- (74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii
urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art.64.
35

(6) În cazul concedierii dispuse pentru motivul prevăzut la art.61 lit.c din CM (inaptitudine),
salariatul va beneficia de o compensaţie, în cuantum de un salariu de bază (la valoarea salariului de
bază avut în luna anterioară concedierii).
Art.145 În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art.61 lit.b din Codul
Muncii (salariatul este arestat preventiv ...), angajatorul are obligaţia emiterii deciziei de concediere în
termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii, cu respectarea prevederilor
art. 62(2) şi 74(1)-a din Codul Muncii, şi anume:
- (62-2) decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată
în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi
la instanţa judecătorească la care se contestă;
- (74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
Art.146 (1) În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a salariatului şi
va dispune concedierea acestuia, are obligaţia emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile
calendaristice, de la data constatării necorespunderii profesionale, cu obligativitatea acordării
salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenţă salariatului
după înregistrarea acestuia în Registrul general de intrări ieşiri a documentelor.
(2) Sfera noţiunii de necorespundere profesională vizează neîndeplinirea în mod repetat a normei
de lucru, desfăşurarea defectuoasă a activităţii, întocmirea unor lucrări de slabă calitate, împrejurări ce
demonstrează inaptitudinea profesională a salariatului etc. (mai exact aprecierea necorespunderii în
muncă sub aspect profesional) şi va trebui să se întemeieze pe fapte elocvente, anterioare, de
neîndeplinire corespunzătoare, sub aspect profesional, a obligaţiilor de serviciu şi pe rezultatele
evaluării profesionale, prealabilă aplicării concedierii pentru necorespundere profesională
(3) Concedierea angajatului pentru acest motiv poate fi dispusă numai după efectuarea cercetării
prealabile.
(4) Obligativitatea efectuării cercetării prealabile revine şefului ierarhic superior salariatului în
cauză.
(5) În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în scris; convocatorul va
preciza obiectul, data, ora şi locul întrevederii şi va fi înmânată salariatului sub semnătură/va fi
expediat de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6) În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în
favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe
care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al
sindicatului al cărui membru este.
(7) Actele cercetării şi rezultatul acestora vor fi consemnate într-un referat scris ce se întocmeşte
de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea prealabilă. Persoana abilitată va
înregistra în Registrul general de intrări-ieşiri al societăţii, actele prezentate în apărare şi susţinerile
prezentate în scris de către salariat (sub forma notei explicative) împreună cu celelalte acte de cercetare
efectuate.
(8) În cazul în care salariatul refuză să se prezinte la convocarea făcută şi nu comunică angajatorul
vreun motiv obiectiv de neprezentare ori în cazul în care refuză să dea notă explicativă, persoana ce
efectuează cercetarea întocmeşte un proces verbal în care se stipulează aceste situaţii, act ce va fi
anexat referatului.
Art.147 De dreptul de preaviz nu beneficiază persoanele concediate în temeiul art.61 lit.d care se
află în perioada de probă.
Art.148 În cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii stabilite prin prezentul regulament intern sau de la cele stabilite prin Contractul
colectiv de muncă aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea numai după efectuarea cercetării
disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament intern la Cap. „Reguli
referitoare la procedura disciplinară”, cu respectarea prevederilor legale.
Art.149 În cazul încetării de drept a contractului individual de muncă în temeiul art.56 lit.f din
Codul Muncii, este obligatorie respectarea procedurii prevăzute la art.102 din prezentul Regulamentul
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intern, cu aplicaţiile specifice concedierii în urma admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de
salariat a unei persoane nelegal concediate .

Secţiunea 4
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
Art.150 În sensul prevederilor art.65(1) Codul Muncii dificultăţile economice, transformările
tehnologice sau reorganizarea activităţii trebuie să rezulte clar din actele unităţii, iar desfiinţarea
locului de muncă să fie consecinţă directă a unei din aceste situaţii în care se află unitatea şi să se
regăsească în organigrama unităţii.

Secţiunea 5
Demisia
Art.151 (1) Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a voinţei unilaterale a
salariatului prin demisie-notificarea scrisă prin care salariatul comunică angajatorului încetarea
contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra demisia, formulată în scris de către salariat în
Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor, în momentul comunicării acesteia de către salariat.
Art.152 Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului acordat în
condiţiile legii sau la data renunţării totale sau parţiale de către angajator la termenul respectiv, de la
data menţionată în actul ce constată denunţarea unilaterală a contractului individual de muncă din
partea salariatului.
Art.153 (1) În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaţii asumate prin
contractul individual de muncă, salariatul poate demisiona fără preaviz, contractul fiind denunţat
unilateral de la data stipulată în cuprinsul demisiei.
(2) Dovada neîndeplinirii acestor obligaţii se va face prin orice mijloc de probă, în faţa instanţei
judecătoreşti competente.

CAPITOLUL 21
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ
Art.154 Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă
scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie, durată care diferă în funcţie de încadrarea
în cazurile expres şi limitativ prevăzute la art.81 din Codul Muncii :
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia
situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea temporară a activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care în termen de 5 ani de
la data angajării îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale , patronale sau
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale, ori pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte, programe, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la
nivel naţional şi /sau la nivel de ramură;

37

Art.155 Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi încheiat pe maxim 24 luni
fiind posibilă prelungirea termenului stabilit iniţial, înăuntrul termenului de 24 luni, de cel mult 2 ori
consecutiv.
Art.156 Angajatorul este obligat să informeze printr-un anunţ afişat la sediul său, salariaţii
angajaţi prin contractul individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante,
corespunzător pregătirii lor profesionale, la momentul vacantării acestora şi să le asigure accesul în
condiţii egale cu salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Art.157 În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă pe durată determinată
angajatorul are aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare încheierii lui, prevăzute de lege
pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres în prezentul
Regulamentul Intern.

CAPITOLUL 22
PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE
ALE SALARIAȚILOR
Art.158 (1) În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice salariat interesat
poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului Intern, în scris cu precizarea expresă
a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale care consideră salariatul că sunt astfel
încălcate.
(2) Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la cererile sau reclamaţiile
individuale ale salariaţilor în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă între angajator şi
angajat cu respectarea prevederilor RI de către angajaţi care vor fi comunicate acestora personal sau
prin poştă.
Art.159 (1) Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări – ieşiri al
unităţii şi va fi soluţionată de către persoana împuternicită special de către angajator, în conformitate
cu atribuţiile stabilite în fişa postului, sau precizate în cuprinsul contractului individual de muncă .
(2) Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de maxim 5 zile, după
cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă aprecierea corectă a stării de fapt şi va purta viza
conducerii unităţii.
(3) După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări ieşiri, acesta va fi comunicat
salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în următoarele modalităţi:
- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii;
- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în termen
de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
Art.160 Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de competenţa
instanţelor judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, reşedinţa,
sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile de la data comunicării de către angajator a
modului de soluţionare a sesizării formulate cu respectarea prevederilor legale.
CAPITOLUL 23
REGULI PRIVIND PROTECȚIA MATERNITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ
Art.161 În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame,
lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena, protecţia
sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.
Art.162 Salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste
măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel:
a) salariata gravida va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate,
va depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – document medical,
completat de medic, însoţită de o cerere care conţine infirmaţii referitoare la starea de
maternitate şi solicitarea de a i se aplica măsurile de protecţie prevăzute de ordonanţă;
documentul medical va conţine constatarea stării fiziologice de sănătate, data prezumtivă
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a naşterii, recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi/noapte,
precum şi în condiţii de muncă insalubre sau greu de suportat;
b) salariata lăuză, care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv
a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 de zile ale
concediului de lăuzie, va solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de
lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar
nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
c) salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, va
anunţa angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de
alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist
în acest sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a
acesteia;
Art.163 Salariatele prevăzute la art.136 lit. a, b, c, din prezentul regulament au următoarele
obligaţii:
a) salariata mamă are obligaţia să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie,
concediul postnatal de 42 de zile, după naştere, sau după caz 63 de zile ale concediului de
lăuzie;
b) salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta
la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical care să
le ateste starea, care va fi prezentat în copie angajatorului, în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data eliberării;
Art.164 Pentru salariatele prevăzute la art. 136 lit. a, b, c, din prezentul regulament care
desfăşoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercusiuni asupra
sarcinii şi alăptării, angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de
muncă ori, să repartizeze la alt loc de muncă, conform recomandării medicului de medicina muncii
sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
Art.165 (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să
îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 142, salariatele prevăzute la art. 136 lit. a, b, c, din prezentul
regulament au dreptul la concediu de risc maternal, numai dacă solicitarea este însoţită de documentul
medical,astfel:
a) integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului,
respectiv datei intrării în concediul de maternitate;
b) integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi dacă este cazul,
până la data intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în
cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;
c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu
îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate;
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu
poate depăşi 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va
elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute
de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art.166 (1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc
maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75 % din media
veniturilor lunare realizate în cele 10 luni anterioare primei zile înscrisă în certificatul medical, pe
baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurări sociale de stat şi se achită la lichidarea drepturilor
salariale, pentru numărul de zile lucrătoare din durata calendaristică a concediului de risc maternal;
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CAPITOLUL 24
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ
Art.167 Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră sau de alte cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal de serviciu.
Art.168 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia
se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(2)-Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinate,
răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei
şi atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.
Art.169 Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

TITLUL V
ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE
CAPITOLUL 1.
ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL GRĂDINIȚEI
Sectiunea 1
Consiliul profesoral
Art.170 (1) Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor
didactice dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului pro fesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din Grădinița
cu Program Prelungit” Dumbrava Minunată „ Mediaș , obligația principală fiind de a participa la
ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că
au norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care au declarat că au norma de
bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al
membrilor.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul grădiniței, precum și
pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
(6) Directorul Grădiniței cu Program Prelungit” Dumbrava Minunată „ Mediaș numește, prin
decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a
redacta lizibil și inteligibil procese le-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută,
reprezentanți desemnați ai părinț ilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor
sociali.
(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să
semneze procesul-verbal de ședință.
(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 și i se numerotează
paginile. Pe ultima pagină, directorul grădiniței semnează pentru certificarea numărului paginilor
registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un
dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări, etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se
păstrează într-un loc sigur.
Art.171 Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;
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b) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din
grădiniță;
c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândul cadrelor
didactice;
d) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituțională a școlii;
e) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de
activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
f) aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din grădiniță ;
g) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată preșcolarilor care săvârșesc
abateri;
h) propune acordarea recompenselor pentru preșcolari și pentru personalul salariat al
grădiniței , conform reglementărilor în vigoare;
i) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs;
j) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
k) avizează proiectul planului de școlarizare;
l) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic și didactic auxiliar al grădiniței ,
în baza cărora se stabilește calificativul anual;
m)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar
care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe
baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
n) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare
profesională a cadrelor didactice;
o) dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcț ionare al grădiniței ;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Cercetării și Științei, a Inspectoratelor
Școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu
caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează
propuneri de modificare sau de completare a acestora;
q) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv -educative din
grădiniță; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității, în condițiile legii;
s) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în
vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
t) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.
Art.172 Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele
proceselor verbale.
Secțiunea 2
Cadrele/Comisiile metodice
Art.173 (1) În cadrul Grădiniței cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” Mediaș, comisia
metodică este constituită din doi membrii, un secretar și șefa comisiei respective.
(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de șefa comisiei, alesă prin vot secret de către
membrii comisiei.
(3) Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei
metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul
catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul
unității de învățământ.
Art.174 Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
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a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate
specificului grădiniței și nevoilor educaționale ale preșcolarilor, în vederea realizării
potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia grădiniței și o propune spre dezbatere
consiliului profesoral;
c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea
obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al copiilor din gră diniță ;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a
planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare și notare;
f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor din grădiniță ;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă și modul în care se realizează
evaluarea preșcolarilor la activitățile respective;
h) planifică și organizeaz ă instruirea practică a preșcolarilor ;
i) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învăță mânt, activități de
pregătire specială a copiilor cu ritm lent de învățare, ori pentru concursuri școlare;
j) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice grădiniței,
activității demonstrative, schimburi de experiență etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice.
Art.175 Atribuțiile șefei comisiei metodice sunt următoarele:
a) organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmește planul
managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei,
elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri
remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte
documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul
comisiei);
b) stabilește atribuțiile și responsabilităț ile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuția
de șef de comisie metodică este stipulată în fișa postului didactic;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul grădiniței, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei
metodice;
d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;
e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a insp ectorului școlar de
specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;
f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în grădiniță, cu
acceptul conducerii acesteia;
g) efectuează asistențe la grupe, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea
directorului;
h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, inform ări asupra activității
comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.
CAPITOLUL 2
RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC DIN GRĂDINIȚĂ
Secțiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art.176 (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de
regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de
administrație.
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează
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activitatea educativă din grădiniță, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și
extracurriculare la nivelul grădiniței, în colaborare cu șeful comisiei metodice, cu consiliul
reprezentativ al părinților din grădiniță /asociației de părinți, cu consilierul școlar și cu partenerii
guvernamentali și neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desf ășoară
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Cercetării și Științei privind
educația formală și nonformală.
(4) Directorul grădiniței stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe
educative școlare și e xtrașcolare, în funcție de specificul unității.
Art.177 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are
următoarele atribuții:
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniță ;
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților instructiv-educative
ale grupelor;
c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în
d) conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiil e stabilite de către
inspectoratele școlare și Ministerul Educației Cercetării și Științei , în urma consultării
părinților;
e) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și
prevenire a absenteismului, a abandonului preșcolar, a violenței, a delincvenței juvenile,
precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, de
promovare a sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, de educație
rutieră, de protecție civilă;
f) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor
preșcolarilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea
beneficiarilor primari și secundari ai educației;
g) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul grădiniței, situația
disciplinară a copiilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;
h) prezintă directorului grădiniței t rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele
acesteia;
i) diseminează informațiile privind activități le educative derulate în unitatea de învățământ;
j) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
k) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau
susținătorii legali p e teme educative;
l) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale
desfășurate la nivelul grădiniței;
m)facilitează vizite de studii pentru preșcolari, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul
programelor de parteneriat educațional.
Art.178 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
conține:
a) oferta educațională a grădiniței în domeniul activității educative extrașcolare;
b) planul anual și semestrial al activității educative extra școlare;
c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada
vacanțelor școlare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
e) programe educative de prevenție și intervenție;
f) modalități de monitorizare și evaluare a activității e ducative extrașcolare a preșcolarilor;
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic,
transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației cercetării și Științei , privind
activitatea educativă extrașcolară.
Art.179 (1) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte
și programe educative școlare și extrașcolare.
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(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității
de învățământ.

CAPITOLUL 3
COMISIILE DIN GRĂDINIȚĂ

Secțiunea 1
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul preșcolar
Art.180 La nivelul unității noastre funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței
în mediul preșcolar , conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de
învățământ.
Art.181 (1) Componenţa şi atribuţiile comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul preșcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.
(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în
mediul preșcolar se stabilește prin decizia directorului unității de învățământ, după discutarea și
aprobarea ei în consiliul de administrație.
Art.182 Grădinița cu P.P. „Dumbrava Minunată” Mediaș , în cadrul Comisiei pentru prevenirea și
combaterea violenței în mediul preșcolar, elaborează și adoptă, prin consiliul de administrație, anual,
propriul Plan operațional al grădiniței privind reducerea fenomenului violenței în mediul preșcoolar.
Art.183 În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului
cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranț ă a preșcolarilor și a personalului didactic și
prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, asigurarea
unui mediu securizat în unitățile de învățământ se realizează de către administrația publică locală,
instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare și respectiv unitățile de
învățământ.
Art.184 Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul preșcolar este responsabilă
de punerea în aplicare, la nivelul grădiniței, a prevederilor Planului-cadru de acțiune pentru creșterea
gradului de siguranță a preșcolarilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea și comba terea
violenței în mediul preșcolar:
a) are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții
poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în grădiniță;
b) elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor din grădiniță ;
c) propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza
factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de
siguranță a preșcolarilor și a personalului din grădiniță și prevenirea delincvenței juvenile
în incinta și în zonele adiacente grădiniței.
Art.185 În unitatea noastră, au fost stabilite condiţiile de acces în grădiniţă a personalulului
unităţii, a preşcolarilor, părinţilor şi a vizitatorilor, acesta făcându-se prin cele două intrări, principală
şi secundară, unde există interfoane cu cameră video.
Art.186 În urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, consiliul profesoral al grădiniței ,
s-a stabilit pentru preşcolari un semn distinctiv, ecusonul, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind
creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare .
Secțiunea 2
Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea inetrculturalității
Art.187 (1) La nivelul grădiniței s-a constituit, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii
consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea
interculturalității.
44

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățăm ânt, a principiilor școlii
incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea
culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate
de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socioeconomică,
religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavan tajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din 29
Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice România. Prevenirea și eliminarea
fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție
imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.
(3) La nivelul unității de învățământ preșcolar, Comisia este formată din trei membri: două cadre
didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. La ședințele de lucru ale
comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai
organizațiilor nonguvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.
(4) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combater ea discriminării și
promovarea interculturalității sunt următoarele:
a) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și
promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive,
în unitatea de învățământ;
b) colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, consiliul, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului
și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și al
promovării interculturalității;
c) propunerea unor acțiun i specifice, la nivelul grupelor sau al grădiniței, care să contribuie
la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;
d) elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul grădiniței. Politica unității de învățământ,
în acest sens și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și
să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;
e) identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare
a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului
profesoral, după caz;
f) prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează
respectarea principiilor școlii incluzive;
g) sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
h) monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea
discriminării și promovarea interculturalității;
i) elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, a colo unde este cazul;
j) elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru
prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare
și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării
este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;
(5) Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din
cadrul unităților de învăț ământ.
Secțiunea 3
Comisia de control managerial intern
Art.188 (1) La nivelul grădiniței s-a constituit, prin decizia directorului, în baza hotărârii
consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.
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(2) Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie
se stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de învățământ, de
către conducătorul acesteia. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Art.189 Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:
a) asigură controlul deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;
b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine
managementul în activitatea de coordonare;
c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii din tre salariați în cadrul
raporturilor profesionale;
d) informează salariații asupra consecințelor deciziilor și acțiunilor lor asupra întregii
entități publice;
e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, atât în cadrul
comparti- mentelor, cât și între structurile unității de învățământ.
Secțiunea 4
Alte comisii din grădiniță
Art. 190 La nivelul Grădiniței cu P.P. „Dumbrava Minunată” Mediaș, au fost constituite și
funcționează comisiile de lucru/ temporare prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de
muncă aplicabile, menționate în anexa nr. 8 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin
decizie a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație/ profesoral.

CAPITOLUL 4
TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE
Art.191 Pentru optimizarea managementului Grădiniț ei cu P.P. “Dumbrava Minunată” Mediaș,
conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente manageriale de evidență.
Art.192 (1) Documentele de diagnoză ale grădiniței sunt:
a) rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;
b) raportul anual asupra activității desfășurate;
c) rapoartele comisiilor și compartimentelor din grădiniță;
d) raportul de evaluare internă a calității.
(2) Conducerea grădiniței poate elabora și alte documente de diagnoză, d edicate unor domenii
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor
educaționale.
Art.193 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește 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 administrație, cât și consiliului
profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar
următor.
Art.194 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul
unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site -ului, este făcut cunoscut prin orice altă
formă de mediatizare – tipărire, afișare etc. – devenind astfel document public.
Art.195 Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității și este prezentat spre validare consiliului profesoral și aprobare consiliului de
administrație.
Art. 196 (1) Documentele de prognoză ale grădiniței se realizează pe baza documen telor de
diagnoză ale perioadei anterioare.
(2) Documentele de prognoză sunt:
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a) planul de dezvoltare instituțională;
b) programul managerial (pe an școlar);
c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar);
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(3) Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de
învățământ.
Art. 197 (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung
al unităților din învățământul preșcolar, și se elaborează de către o echipă coordonată de către director,
pentru o perioadă de cinci ani, ținând cont de indicatori naționali și europeni. Acesta conține:
a) prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale,
relația cu comunitatea locală și organigrama;
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului
extern (de tip PEST);
c) viziunea, misiunea și obiectivele strat egice ale grădiniței;
d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ,
fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse
necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală;
e) planul operațional al etapei curente.
(2) Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de
consiliul de administrație.
Art.198 (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se
elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.
(2) Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiun e ale ministerului și
inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale
planului de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.
(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului
profesoral.
Art.199 Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de
către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor programului
managerial și ale planului de îmbunătăț ire a calității educației corespunzător etapei.
Art.200 (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru
elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor
formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va
cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor
respective.
(2) Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control
managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ.
Art.201 Documentele manageriale de evidență sunt:
a) statul de funcții;
b) organigrama grădiniței;
c) schemele orare ale unității de învățământ;
d) planul de școlarizare aprobat;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și
control/programe operative săptămânale;
f) dosarul privind securitatea și sănătatea în muncă;
g) dosarul privind protecția civilă;
h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.
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TITLUL VI
STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC
AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
CAPITOLUL 1
COMPARTIMENTUL FINANCIAR
Secțiunea 1
Organizare și responsabilități
Art.202 (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de
învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile,
întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și
celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea
instituțiilor.
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați
funcției prevăzute de legislaț ia în vigoare cu denumirea de „contabil” sau „contabil-șef”.
(3)Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ pe care o
conduce.
Art.203 Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a) desfășurarea activității financ iar-contabile a grădiniței, în conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al grădiniței, în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile c onsiliului de administrație;
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în
vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la
execuția bugetară;
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul
unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor ju stificative,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere generală a patrimoniului, în situațiile
prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale grădiniței față de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau
patrimoniul unității;
l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m)întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute
de normele legale în materie;
n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către
consiliulde administrație.
Secțiunea 2
Management financiar
Art.204 (1) Întreaga activitate financiară a Grădiniței cu P.P. “Dumbrava Minunată” Mediaș, se
organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Activitatea financiară a grădiniței se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la
partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanțare – de bază, complementară și
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suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru
fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.
Art.205 Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și consiliile de
administrație ale unităților de învățământ actualizează și definitivează programele anuale de achiziții
publice, stabilind și celelalte măsur i ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de
cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art.206 Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
CAPITOLUL 2
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Secțiunea 1
Organizare și responsabilități

Art.207 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este
alcătuit din personalul nedidactic al grădiniței.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.
Art.208 Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a) gestionarea bazei materiale a grădiniței;
b) realizarea reparațiil or care sunt în sarcina grădiniței și a lucrărilor de întreținere,
igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturo r componentelor bazei didacticomateriale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de fun cționare a grădiniței t;
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr -o comisie constituită la nivelul
grădiniței;
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la
existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezența actelor corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile
contabile;
g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu
justificările corespunzătoare;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea grădiniței, pe linia securității
și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul b unuri și servicii și a
documen tațiilor de atribuire a contractelor;
j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării
contractelor de închiriere încheiate de grădiniță cu persoane fizice sau juridice;
k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
Secțiunea 2
Management administrativ
Art.209 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor
financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a grădiniței se realizează
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art.210 (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea grădiniței se
realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia
directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea grădiniței se
supun aprobării consiliului de administrație de către director la propunerea motivată a
compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.
Art.211 Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către
consiliul de administrație.
49

Art.212 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a
unităților de învățământ, pot fi închiriate, cu apro barea consiliului de administrație, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.
CAPITOLUL 3
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
Art.213 (1) În unitățile de învățământ se organizează și funcționează biblioteci școlare sau centre
de documentare și i nformare, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor
școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației cercetării
și științei.
(2) Centrele de documentare și informare se pot înființa și funcționa în orice unitate de
învățământ din învățământul de stat, particular și confesional.
(3) Centrele de documentare și informare se înființează prin decizia directorului Casei Corpului
Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Cercetării și Științei, la propunerea
consiliului de administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratelor școlare.
(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul
documentarist, cât și bibliote carul școlar.
(5) Bibliotecarul școlar și profesorul documentarist sunt angajați în condițiile prevăzute de lege și
se subordonează directorului unității de învățământ.
(6) În conformitate cu prevederile legale, în Grădiniței cu P.P. “Dumbrava Minunată” Mediaș,se
asigură accesul gratuit al preșcolarilor și al cadrelor didactice în C.D.I..

Titlul VII
BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
CAPITOLUL 1
DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE BENEFICIAR PRIMAR AL EDUCAȚIEI
Art.214 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii,
preșcolarii și elevii, în cazul nostru preșcolarii.
Art.215 (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea
școlarilor
în grădiniță .
pre
(2) În grădinița cu orice fel de program ( normal, prelungit,săptămânal) calitatea de preșcolar se
dobândește în urma solicitării scrise a părinților sau a tutorilor legali către grădiniță. Părintele sau
tutorii legali au dreptul de a alege programul grădiniței.
(3) Înscrierea se aprobă de către conducerea Grădiniței cu P.P. „Dumbrava Minunată” Mediaș, cu
respectarea prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite
din partea părinților,tutorilor sau susținătorilo r legali. Înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară
și în învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Copiii care au împlinit vârsta trecerii într-o altă grupă (superioară) sunt menținuți în evidența
grădiniței pe ba za cererii de reînscriere a acestora la începutul fiecărui an școlar.
(5) Transferul copiilor de la o unitate la alta se face în limita locurilor disponibile la cererea
părinților, cu acordul celor două unități și introduși în baza de date numită -SIIIR.
Art.216 (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și
prin participarea la activitățile existente în programul grădiniței.
(2) Orice copil în vârstă de 2/3-5/6 ani indiferent de sex, rasă, religie, naționalitate care este înscris
într-o grădiniță și participă la activitățile organizate de aceasta are calitatea de preșcolar.
Art.217 (1) Prezența preșcolarilor la program prelungit se verifică de către educatoare și de către
administratorul grădiniței, care consemnează în catalogul grupei/registrul de prezență, în m od
obligatoriu, fiecare absență și pentru a se știi pentru câți copii trebuie pregătită masa.
(2) Prezența preșcolarilor la program normal se face în catalogul grupei/registrul de prezență
pentru a se șt ii câți copii beneficiază de produsele alimentare ( corn -lapte).
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(3) Absențele datorate îmbolnavirii copiilor, a unui părinte cu care vine în contact, precum și
perioadele concediului de odihnă ale părinților se consideră motivate.
Motivarea absențelor se face pe baza urmatoarelor acte:
- adeverinta eliberată de medicul de familie;
- adeverință sau certificate medicale, copie a părintelui;
- adeverință de concediu de la locul de muncă a părintelui;
(4) Părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta educatoarei, asistentei medicale/directorului
acte justificative ale absenței copilului.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate î n termen de 2 zile de la
reluarea activității copilului și vor fi păstrate pe tot parcursul anului ș colar.

CAPITOLUL 2
STATUTUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI
Art.218 Prezentul capitol reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai
educației din toate unitățile din învățământul de stat, particular sau confesional din România.
Secțiunea 1
Drepturile beneficiarilor primari ai educației
Art.219 (1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele
aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate
frecventa, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile
minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa maternă și de
limba în care a studiat anterior.
(2) De aceleași drepturi benefi ciază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de
protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României
este oficial recunoscută, conform legii.
Art.220 Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma
de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și
competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către
părinți, tutori sau susținători legali.
Art.221 (1) Preșcolarii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în
toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
(2) Conducerea și personalul grădiniței au obligația să respecte dreptul la imagine al preșcolarilor.
(3) Nicio activitate organizată în grădiniță nu poate leza demnitatea sau personalitatea
preșcolarilor;
(4) Conducerea și personalul din grădiniță nu pot face publice date personale ale beneficiarilor
primari ai educației, rezultatele școlare, etc, cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în
vigoare.
Art.222 (1) Preșcolarii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a
planurilor-cadru de învățămâ nt, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de
către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării
competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să -și exprime
opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a grădiniței , în
concordanță cu nevoile și int eresele de învățare a le preșcolarilor, cu specificul grădiniței și cu nevoile
comunității locale/partenerilor economici.
Art.223 ( 1) Preșcolarii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
(2) Centralizarea rezultatelor obținute în urma evaluărilor rămân definitive.
Art.224 (1) Conducerea grădiniței este obligată să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor
primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
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(2) Preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, supra veghere și odihnă)
pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul grădiniței, în condițiile stabilite de legislația în
vigoare.
Art.225 Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită.
Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe
taxe, în condițiile prevăzute de lege.
Art.226 Grădinița este obligată să asigure copiilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și
informarea părinților de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea psihologică,
logopedică și socială prin personal de specialitate.
Art.227 (1) Statul și alți factori intersați susuțin financiar activitățile de performanță, de nivel
național și internațional, ale preșcolarilor.
(2) Statul susține preșcolarii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe
educaționale speciale.
Art.228 (1) Preșcolarii din grădiniță beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică
gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
educației cercetării și științei și ministrului sănătății, se realizează examin area stării de sănătate a
preșcolarilor .
(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate
de instituțiile publice.
Art.229 Conform legislației în vigoare, beneficiarii primari ai educației care aparțin minorităților
naționale studiază și se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de
învățământ preuniversitar.
Art.230 (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași
drepturi ca și ceilalți preșcolari.
(2) Copiii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin
ordin al ministrului educației cercetării ți științei , au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ
de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul
și gradul de deficiență.
(3) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o
categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.
Art.231 (1) Preșcola rii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate
ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în
acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Secțiunea 2
Obligațiile beneficiarilor primari ai educației ( Copiii preșcolari)
Art.232 (1) Copiii preșcolari din învățământul de stat ș i particular au datoria de a frecventa
cursurile, de a-și procura rechizitele, de a-și însuși cunoștințele prezentate de curriculum național și
local.
(2) Copiii trebuie sa aibă un comportament civilizat (deprinderi) și ținută decenta în grădiniță și
în afara ei.
(3) Copiii trebuie să-și însușească și să respecte regulile de conviețuire î n comun, deprinderile
intelectuale de comportare civilizată și igienico -sanitară;
- regulile stabilite de educatoarele grupei;
- regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății;
- normele de securitate a muncii;
- normele de protecție a muncii.
Art.233 Este interzis copiilor:
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-

să distrugă documentele școlare;
să deterioreze bunurile din interiorul grădiniței;
să aducă și să difuzeze materiale care cultivă violența și intoleranța;
să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
să dețină și să consume droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări,etc ;
să introducă în perimetrul grădiniței orice tipuri de arme și instrumente precum petarde,
pocnitori, brichete, muniție care prin atingerea lor pot afecta integritatea fizica și psihică
a colectivului de copii și a personalului unită ii;
să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
să utilizeze telefoanele mobile în timpul activităților, prin excepție de la această
prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile, doar cu acordul cadrului
didactic, în situații de urgență sau în cazul în care această activitate poate contribui la
optimizarea procesului instructiv-educativ;
să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi sau față de
personalul unităț ii;
să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare sau atitudini ostentative și
provocatoare;
să provoace, să instinge și să participe la acte de violență în gră diniță și în afara ei;
să părăsească incinta grădiniței.

Secțiunea 3
Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației

Art.234 Copiii care obțin rezultate remarcabile la activitățile preșcolare și extrașcolare și se
disting prin comportament exemplar pot primii următoarele recompense:
- evidențierea în faț a colegilor din grupă;
- evidențierea de către director în fața colegilor de grădiniță sau în faț a consiliului
profesoral;
- comunicarea scisă sau verbală adresată părinților, cu menționarea faptelor deosebite
pentru care copilul a fost evidenț iat;
- recompense materiale acordate de sponsori, părini, agenti economici;
- diplome de cel mai bun: povestitor, recitator, desenator, etc.
Art.235 Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor la
nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, din partea consiliului reprezentativ al
părinților, a agenților economici, a fundațiilor ș tiințifice și culturale, a comunității locale etc.
Art.236 (1) Copiii preșcolari care comit fapte prin care încalcă regulamentul departamentului
preșcolar, vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptei:
- observații individuale;
- advertismnet în fața grupei;
- mutarea la o altă grupă (5 min);
- sechestrarea jucăriilor favorite;
- neincluderea în diferite concursuri;
- nu se numește conducatorul unui joc preferat.
(2) Sancțiunea este ridicată dacă în ziua î n care a fost aplicată s-a comportat civilizat.
Art.237 (1) Observația constă în atenționarea copilului cu privire la încălcarea regulamentelor în
vigoare ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească,
ulterior, un comportament corespunzător. Copilului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care
nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.
(2) Sancțiunea se aplică de către educatoare.
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Art.238 (1) Avertismentul în fața grupei constă în atenționarea preșcolarului și sfătuirea acestuia
să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a înțeles fapta comisă , atrăgându-i-se totodată atenția că,
dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.
(2) Sancțiunea se aplică de către educatoare.

CAPITOLUL 3
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ
Art.239 Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de
dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de
învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței preșcolare, precum și
de remediere a unor probleme comportamentale ale copiilor.
Art.240 (1) Activitatea educativă extrașco lară din grădiniță se desfășoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în inci nta
unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare,
în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art.241 (1) Activitățile educative extrașcolare desfăș urate în grădiniță pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră,
antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.
(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere
deschise, etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grup de preșcolari, de către
cadrul didactic, cât și la nivelul grădiniței , de către coordonatorul pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare.
(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al grădiniței , împreună
cu celelalte cadre didactice, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opțiunile preșcolarilor și
ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune grădinița.
(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a
altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de d omiciliu, trebuie să se respecte
prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației cercetării și științei .
(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al
grădiniței.
Art.242 Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul grădiniței se centrează pe:
a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie;
b) gradul de responsabilizare și integrare socială;
c) adoptarea unei culturi organizaționale demne și decente;
d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.
Art.243 (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul grădiniței este realizată, anual,
de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul grădiniței este
prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul grădiniței este
inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.
Art.244 Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul grădiniței este parte a
evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.
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CAPITOLUL 4
EVALUAREA BENEFICIARILO PRIMARI AI EDUCAȚIEI
Secțiunea 1
Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art.245 Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
Art.246 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivelul
de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback
real copiilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
Art.247 (1) Evaluarea rezultatelor la învățătu ră se realizează în mod ritmic,conform legii.
(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite
de beneficiarii primari ai educației. În aceste per ioade se urmărește:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
c) stimularea preșcolarilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea
cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;
d) stimularea pregătirii preșcolarilor capabili de performanță înaltă.
(3) La sfârșitul fiecărei grupe , evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a
limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și at itudinilor față de învățare ale
copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea fișelor de evaluare
finală și întocmirea tabelelor și centralizatoarelor la nivel de grupă și apoi la nivel de unitate, în baza
unei metodologii aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Cercetării și Științei.
Art.248 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârs ta și de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot
fi:
a) chestionări orale;
b) fișe de lucru ;
c) experimente și activități practice;
e) portofolii;
f) probe practice;
g) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director sau
laborate de către Ministerul Educației Cerc etării și Științei/inspectoratele școlare.
Art.249 (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se
discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali.
(2) Comportamentele ( A, D, NS) obținute se notează în talele specifice, în caietul
educatoarei, centralizându-se rezultatele acestora.
CAPITOLUL 5
TRANSFERUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI
Art.250 Copiii preșcolari au dreptul să se transfere de la o grădiniță la alta la cererea părintelui/
tutorelui legal, în limita locurilor disponibile, cu acordul celor două unități, respecând baza de date din
SIIIR.
Art.251 (1) În învățământul preșcolar, beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o
grupă la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de l a o unitate de învățământ la alta, în limita
efectivelor maxime de preșcolari la grupă.
(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de
preșcolari la grupă, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efec tivului maxim, în scopul efectuării
transferului.
Art.252 Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în
perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile
antepreșcolar și p reșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior
al copilului.
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Art.253 (1) Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot
face propuneri de reorientare dinspre învățământul spe cial/special integrat spre învățământul de masă
și invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau
de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul psihoped agog școlar.
Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu
acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.
Art.254 După aprobarea transferului grădiniț a primitoare este obligată să solicite informații despre
copil și portofoliul acestuia iar grădinița de la care se transferă este obigată să le trimită prin părinț ii
copiilor.

TITLUL VIII
EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Art.255 Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două
forme fundamentale:
a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;
b) evaluarea internă și externă a calității educației.
Art.256 (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate
de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare
explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele
asumate în funcționarea acestora.
(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul
Educației Cercetării și Științe i, prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat d e
Ministerul Educației Cercetării și Științei .
(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:
a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare -învățare-evaluare;
b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de
învățământ.
(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu
excepția situațiilor în care din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu-și pot desfășura
activitățile profesionale curente.
CAPITOLUL 2
EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
Art.257 (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru grădiniță și este centrată
preponderent pe rezultatele învățării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în
învățământul preuniversitar.
Art.258 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Mediaș, există Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
(2) Pe baza legislației în vigoare, este elaborată și adoptată propria strategie și propriul
regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.
(3) Directorul grădiniței este direct responsabil de calitatea educației furnizate.
Art.259 (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu
respectarea legislației î n vigoare.
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(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe analiza
raportului de evaluare internă a activității din unitatea de învățământ.
CAPITOLUL 3
EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
Art.260 (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților
de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării
periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în confo rmitate
cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.
(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.
(4) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform
prevederilor legale.
(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asig urate, în mod
distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de
către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această activitate.

TITLUL IX
PARTENERII EDUCAȚIONALI
CAPITOLUL 1
TUTORILOR
SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI
DREPTURILE PĂRINȚILOR,
Art.261 Părintele, tutorele sau susținăt orul legal preșcolarului are dreptul să decidă, în limitele
legii, cu privire la grădinița unde va studia acesta.
Art.262 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susținăt orul legal al copilului are dreptul să dobândească informații
numai referitor la situația propriului copil.
Art.263 (1) Părintele, tutorele sau susținăt orul legal al copilului are acces în incinta grădiniței
dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul
grădiniței ;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul grădiniței;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/profesorul pentru învățământ preșc olar.
(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în unitățile de învățământ.
Art.264 (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu
personalitate juridică, conform legislației în vigoare.
(2) În cadrul grădiniței noastre există Asociația părinților sub denumirea „DUMBRAVA
COPIILOR” care funcționează în conformitate cu propriul statut.
Art.265 (1) Părintele, tutorele sau susținăto rul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea
unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul grădiniței
implicat, cu educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolr sau cu directorul grădiniței
În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau
susținătorul legal adresează o cerere scrisă direcțiunii.
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(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării
conflictuale, părintele, tutorele sau susținăt orul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea
situației la inspectoratul școlar.
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării
conflictuale, părintele, tutorele sau susținăto rul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea
situației la Ministerul Educației Cercetării și Științei .
CAPITOLUL 2
ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI
Art.266 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a
asigura frecvența copiilor în grădiniță și de a lua măsuri pentru școlarizarea acestora, până la
finalizarea studiilor.
(2) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului în grădiniță , părintele, tutorele sau
susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii
unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți preșcolari
din colectivitate/unitatea de învățământ.
(3) Părintele, tutorele sau susținăto rul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura
cu educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar pentru a cunoaște evoluția copilului.
Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în c aietul educatoarei/
profesorului pentru învățământ preșcola r, cu nume, dată și semnătură.
(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul grădiniței, cauzate de copil .
(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal preșcolarului din grădiniță are obligația să -l însoțească
până la intrarea în sala de grupă al acestuia, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care
părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activ itate, împuternicește o
altă persoană.
Art.267 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor și a
personalului din grădiniță .
Art.268 Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și
funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai
copiilor.
CAPITOLUL 3
ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR
Art.269 (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținăto rii
legali ai copiilor de la grupă.
(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice
și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare
educării copiilor.
(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copi i și nu
situația concretă a unui copil. Situația unui copil se discută individual, numai în prezența părintelui,
tutorelui sau susținătorului legal al p reșcolarului respectiv.
Art.270 (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoarea/profesorul pentru
învățământul preșcolar, de către președintele comitetului de părinți al grupei sau de către 1/3 din
numărul total al membrilor săi.
(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este
valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
ai copiilor din grupa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz
contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care se pot adopta
hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu dintre aceștia.
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CAPITOLUL 4
COMITETUL DE PĂRINȚI
Art.271 (1) În Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș , la nivelul fiecărei
grupe, se înființează și funcționează comitetul de părinți.
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, î n fiecare an, în adunarea
generală a părinților, convocată de educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar sau directorul
grădiniței care prezidează ședința.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima
ședință de după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le co munică
educatorarei/profesorului pentru învățământul preșcolar/directorului .
(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai
preșcolarilor grupei în adunarea generală a părinților la nivelul grădiniței, în consiliul reprezentativ al
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul grupei și în relațiile cu
echipa managerială.
Art.272 Comitetul de părinți are următoarele atribuții:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților preșcolarilor
grupei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a
voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
b) sprijină educatoarea/profesorul pentru învățământ preșcolar
în organizarea și
desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
c) sprijină educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar în derularea programelor de
prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin
programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din
grădiniță ;
e) sprijină conducerea grădiniței și educatoarea/ profesorul pentru învățămâ nt preșcolar și se
implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei și a
grădiniței;
f) sprijină grădinița și educatoarea/profesorul pentru învățământul /preșcolar în activitatea
de consiliere și de orientare socio -profesională;
g) se implică activ în asigurarea securității copiilor pe durata orelor de curs, precum și în
cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă
acestea există.
Art.273 Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în
relațiile cu conducerea grădiniței și alte foruri, organisme și organizații.
Art.274 (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, i nclusiv financiar, întreținerea,
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei. Hotărârea comitetului de părinți nu este
obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinți. S ponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii, părinți,
tutori sau susținători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor sau a personalului din grădiniță în strângerea fondurilor.

59

CAPITOLUL 5
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI
“DUMBRAVA COPIILOR”
Art.275 (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al
părinților.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții
comitetelor de părinți.
Art.276 (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnea ză președintele și doi vicepre ședinți
ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei trei, și se
consemnează în procesul-verbal al ședinței.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau,
după caz, de unul dintre vicepreședinți.
(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor
celor prezenți.
(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și
juridice.
(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.
Art.277 Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
a) propune grădiniței discipline/opționale și domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia școlii;
a) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/or ganizațiile
cu rol educativ din comunitatea locală;
b) susține grădinița în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului
și a violenței în mediul școlar;
c) promovează imaginea grădiniței în comunitatea locală;
d) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice
minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
e) susține grădinița în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
f) susține c onducerea grădiniței în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții,
tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
g) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția
generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau
cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării
situației copiilor care au nevoie de ocrotire;
h) sprijină conducerea grădinița în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
i) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în
grădiniță, la solicitarea cadrelor didactice;
j) sprijină conducerea grădiniței în asigurarea sănătății și securității copiilor.
Art.278 (1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți „DUMBRAVA COPIILOR” a
grădiniței poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări
etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizat e pentru:
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului grădiniței, a bazei materiale și sportive;
b) acordarea de premii copiilor;
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație
materială precară;
e) alte activități care privesc bunul mers al grădiniței sau care sunt aprobate de adunarea
generală a părinților pe care îi reprezintă.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părin ților la nivel
local, județean, regional și național.
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CAPITOLUL 6
CONTRACTUL EDUCAŢIONAL
Art.279 (1) Grădinița încheie cu părinț ii, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii
antepreșcolarilor/preșcolarilor, î n registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise
drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr……, parte integrantă a
prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul grădiniței noastre prin decizia consiliului
de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al părinților.
Art. 280 (1) Contractul educațional este valabil pe toata perioada de școlarizare în cadrul unității
de învățământ.
(2) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se
atașează contractului educațional.
Art.281 (1) Contractul educațional va cuprinde î n mod obligatoriu: datele de identificare a părtilor
semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau
susținatorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părț ilor, obligațiile
părților, durata valabilităț ii contractului, alte clauze.
(2) Contractul educațional se încheie în d ouă exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susțină torul legal, altul pentru grădiniță și îș i produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional.
(4) Comitetul de părinți al grupei urmărește modul de î ndeplinire a obligatâțiilor prevăzute în
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL 7
GRĂDINIȚA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE GRĂDINIȚĂ
ȘI ALȚI PARTENERI EDUCAȚIONALI
Art.282 Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor grădiniței.
Art.283 Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, poate realiza parteneriate
cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și o rganizații
guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai
educației.
Art.284 Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației
publice locale și cu alte i nstituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare
continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel
local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de serv icii educaționale adaptate
nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.
Art.285 Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunat ă” Mediaș, în conformitate cu
legislația în vigoare și prevederile prezentului Regulament, poate iniția, în parteneriat cu autorităț ile
administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație,
activități educative, recreative, de timp liber, etc.
Art.286 (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de grădiniță .
(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios și n u pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru
implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă ș i pentru asigurarea
securității copiilor și a personalului în perimetrul grădiniței.
Art.287 (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale,
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alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituțională/planul de acțiune al grădiniței .
(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activități în afara per imetrului grădiniței , în protocol se va specifica
concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor.
(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afiș are la sediul grădiniei, prin
comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune cu
unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal de zvoltarea personalității copiilor și a
tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vo r implica direct în buna
derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în grădiniță .
TITLUL X
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art.288 În Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, fumatul este interzis,
conform prevederilor legislației în vigoare.
Art.289 În Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, se asigură dreptul
fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor și a personalului
din unitate.
Art.290 În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul
Oficial al României, Partea I, consiliile de administrație ale unităților de învățământ sunt obligate
ca, pe baza acestuia și a dispozițiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare și
funcționare.
Art.291 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.
Art.292 Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

62

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”
Mediaş, jud. Sibiu
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130
Tel/fax: 0269 836737
E-mail: dumbravamin@yahoo.com
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro
CF: 8031320
NR. .......... din ....................

_____________________________________________________________
ANEXA NR.1
Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale art.86 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ale Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copiilor, se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare:
1. Grădiniţa cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Mediaş, cu sediul în str. Sticlei, nr.14,
reprezentată legal de Prof. Ionescu Maria în calitate de director şi prestator de servicii şi :
2. Beneficiarul indirect: D-na/D-l...................................................................................... părinte/tutore
legal al preşcolarului...................................................................cu domiciliul în loc.................................
jud.....................Str.........................................nr...........bl..........sc..........ap........, în calitate de beneficiar.
3. Beneficiarul direct: Preşcolarul............................................................................... .
II. Obiectul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ
preşcolar prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/preşcolarilor.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de stat şi în
Regulamentul Intern al grădiniţei.
IV. Obligaţiile părţilor:
1.Grădiniţa se angajează:
a) Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în
condiţii legale;
b) Să asigure un proces educaţional în conformitate cu standardele impuse prin Curriculumul
pentru învățământul preșcolar din 2008 şi Standardele de calitate promovate de ARACIP;
c) Să asigure securitatea şi siguranţa preşcolarilor pe perioada programului de curs, precum şi în
deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sibiu;
d) Să organizeze cu copiii activităţi extraşcolare şi extracurriculare cu scop educativ;
e) Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază grădiniţa şi de
care depinde bunul mers al procesului de învăţământ;
f) Să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu preşcolarii şi părinţii
acestora/reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate;
g) Să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia
preşcolarului;
h) Să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în
aplicare;
i) Să asigure accesul legal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate,
cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
j) Să analizeze şi să răspundă prompt şi responsabil la orice solicitare din partea părintelui;
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k) Să asigure transparenţa tuturor activităţilor organizate în grădiniţă;
l) Să asigure derularea Programului “Corn-Lapte”în condiţii optime;
m) Să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte părţi semnatare.
2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele legal instituit al preşcolarului se angajează:
a) Să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia preşcolarilor, a principiilor, valorilor şi
normelor de conduită, susţinute de grădiniţa la care este înscris;
b) Să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar;
c) Să respecte prevederile Regulamentului Intern al grădiniţei, asumat prin semnătura;
d) Să asigure prezenţa la grădiniţă a preşcolarului, să prezinte adeverinţe medicale în caz de boală,
sau ori de cate ori lipseşte nemotivat pentru reintegrarea în colectivitate;
e) Să reţină acasă copiii care prezintă simptome de boală sau sunt sub tratament şi să anunţe
grădiniţa;
f) Să informeze grădiniţa cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare/sociale a preşcolarului;
g) Să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de cate ori este necesar, de a se
lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a preşcolarului;
h) Să participe la şedinţele cu părinţii şi după caz, la consiliere educativă;
i) Să participe la activităţile demonstrative susţinute la grupă, pentru a fi la curent cu nivelul de
cunoştinţe al copilului şi comportamentul acestuia;
j) Să sprijine grupa şi grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare;
k) Să adere la Asociaţia de părinţi “Dumbrava Copiilor” şi să sprijine activitatea grădiniţei prin
aceasta;
l) Să respecte programul de venire-plecare al copiilor şi regimul zilnic al acestora;
m) Să achite lunar contribuţia pentru hrana copilului;
n) Să aibă un comportament şi un limbaj adecvat în instituţia de învăţământ, pe stradă, faţă de
cadrele didactice, de ceilalţi părinţi şi mai ales faţă de preşcolari;
o) Să nu intervină în rezolvarea unor conflicte apărute între copii, ele fiind soluţionate de cadrul
didactic sau director;
p) Să remedieze eventualele pagube provocate de copii bunurilor din patrimonial grădiniţei.
3.Beneficiarul direct- preşcolarul se angajează:
a) Să participe la activităţile de evidenţiere a identităţii grădiniţei;
b) Să respecte personalul, colegii, părinţii;
c) Să aibă un comportament, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea
celorlalţi din grădiniţă;
d) Să înveţe potrivit nivelului de studiu;
e) Să se implice direct şi să răspundă solicitărilor educatoarelor;
f) Să înţeleagă efectele acţiunilor proprii asupra sa, a bunurilor grădiniţei, a colegilor.
V. Durata contractului: prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării preşcolarului în unitatea de
învăţământ.
VI. Alte clauze:
1) Orice neînţelegere dintre părţi se poate rezolva pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului
Profesoral sau în Consiliul de Administraţie al grădiniţei.
2) Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de
atitudine ale celeilalte părţi.
3) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de grădiniţă duce la aplicarea sancţiunilor
legale şi la monitorizarea strictă din partea Inspectoratului Şcolar. Personalul didactic de
predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de
învăţământ, răspund disciplinar conform prevederilor art.280-283 din Legea educaţiei naţionale
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4)
5)
a)
b)
c)
d)

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea cu vinovăţie a
obligaţiilor potrivit prezentului contract, contractului individual de Muncă, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi pentru încălcarea
normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului grădiniţei.
Beneficiarul indirect ( părintele/tutorele legal al copilului) îi revine obligativitatea de a asigura
frecvenţa preşcolarului în grădiniţă pentru o bună desfăşurare a acestuia în viaţa şcolară;
Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract
cu celălalt părinte al preşcolarului sau reprezentantul legal al acestuia;
în cazul transferului copilului la o altă unitate preşcolară;
în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
în alte cazuri prevăzute de lege.

VII. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pe durata anului şcolar 2015-2016.

Încheiat astăzi, .......................................................... la Grădiniţa cu Program Prelungit”Dumbrava
Minunată” Mediaş, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Director,
Prof.IonescuMaria

Benefiar indirect,
Părinte / Tutore legal

…………………………….

………………………………
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Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”
Mediaş, jud. Sibiu
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130
Tel/fax: 0269 836737
E-mail: dumbravamin@yahoo.com
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro
CF: 8031320
Nr........ din ............................
_____________________________________________________________________

ANEXA NR.5

AVIZAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numele şi prenumele cadrului didactic:____________________________________________
Specialitatea:________________________________________
Perioada evaluată:___________________________________
Calificativul acordat:_________________________________
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Domenii ale
evaluării

Criterii de
performanţă

1.1 Respectarea
programei şcolare, a
normelor de elaborare a
documentelor de
proiectare, precum și
adaptarea acesteia la
particularitățile grupei.

1. Proiectarea
activităţii

Indicatori de performanţă

1.1.1. Proiectarea activităţii pe baza rezultatelor
evaluărilor inițiale.
1.1.2 Stabilirea competenţelor specifice urmărite și
a strategiilor didactice folosite în cadrul lecțiilor în
funcție de achizițiile anterioare ale preșco larilor
1.1.3. Identificarea pentru fiecare unitate de învăţare
a achizițiilor anterioare necesare (cunoștințe,
deprinderi, atitudini)
1.1.4. Adaptarea proiectării didactice la
particularităţile grupei.
1.1.5. Conţinutul documentelor de proiectare
respectă planul cadru și programele școlare
naţionale

1.2 Implicarea în
activităţile de proiectare
a ofertei educaționale la
nivelul unității
1.3 Folosirea TIC în
activitatea de proiectare

Punctaj
maxim

2p

2p

2p

2p

1p

Prezentarea ofertei educaţionale și includerea
acesteia în oferta educațională la nivelul unității
şcolare

1p

Realizarea proiectării didactice în format electronic
şi prezentarea lor şi în format letric

1p
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Autoevaluare

Punctaj acordat

Evaluare
comisie

Evaluare
CA

Validare
consiliul
profesoral

1.4 Proiectarea unor
activităţi
extracurriculare corelate
cu obiectivele
curriculare, nevoile și
interesele educabililor,
planul managerial al
unității

1.4.1. Proiectarea unor întâlniri cu
părinţii/preșcolarii în conformitate cu documentele
unității şcolare (plan managerial, strategii, proceduri
etc)
1.4.2. Proiectarea activităţii comisiilor în
conformitate cu documentele unității şcolare(plan
managerial, strategii, proceduri etc)
1.4.3. Proiectarea activitătilor educative
extrașcolare și extracurriculare în conformitate cu
documentele unității şcolare (plan managerial,
strategii, proceduri etc)

2p

1p

1p
15p

2.1 Utilizarea unor
strategii didactice care
asigură caracterul
aplicativ al învăţării și
formarea competențelor
specifice

2. Realizarea
activităţilor
didactice

2.2 Utilizarea eficientă
a resurselor materiale
din unitatea de
învăţământ în vederea
optimizării activităților

2.1.1. Prognozele didactice şi schițele de lecție sunt
în concordanță cu documentele care concrectizează
conținuturile procesului de învățământ (planul de
învățământ, curriculumul).
2.1.2. Existenţa concordanţei între competențele
specifice-obiectivele operaționale-conținuturiactivități de învățare -metode didactice-mijloace
didactice
2.1.3 Prognozele didactice şi schițele de lecții țin
cont de instruirea diferențiată/centrată pe
preșcolari/preșcolari cu CES/particularitățile de
vârstă ale acestora.
2.1.4. Aplicarea metodelor activ-participative şi
realizarea unor lecții din perspectivă
transdisciplinară.
2.2.1. Utilizarea - în cadrul activităţilor educative şi
extracurriculare - materialelor auxiliare existente în
dotarea bibliotecii.
2.2.2. Realizarea şi utilizarea unor mijloace
didactice originale, specifice activității în grădiniță.
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1p

2p

2p

3p

1p
2p

didactice inclusiv
resurse TIC.
2.3 Diseminarea,
evaluarea şi
valorificarea
activităților realizate.

2.4 Organizarea şi
desfășurarea
activităților
extracurriculare,
participarea la acțiuni
de voluntariat

2.2.3.Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul
activităţilor la grupele mică/ mijlocie/mare.

1p

2.3.3. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor
portofolii/expoziții/exemple de bună practică.

0,25/activ
itate –
max.1p
0,50/
chestionar
max.1p
0,5/produ
s max.2p

2.4.1. Organizarea unor activtăţi extracurriculare la
nivelul grădiniței

0,25/act
max.2p

2.3.1. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor
întâlniri cu părinţii sau la nivelul comisiei metodice.
2.3.2. Feed-back-ul primit de la părinţi prin
aplicarea unor chestionare.

2.4.2. Participarea la activităţi extracurriculare
organizate la nivelul grădiniței.
2.4.3 Organizarea şi participarea la acțiuni de
voluntariat la nivel local, judeţean, naţional

0,25/
activitate
max.1p
0,50
/activitate
max.2p

2.5 Formarea
deprinderilor de studiu
individual şi în echipă
în vederea formării
/dezvoltării competenței
de ”a învăța să înveți”

2.5.1. Promovarea studiului individual în rezolvarea
unor sarcini de lucru creative.

1p

2.5.2. Promovarea studiului în echipă în realizarea
unor sarcini de lucru

1p

3.1 Asigurarea
transparenţei criteriilor,
a procedurilor de
evaluare și a
rezultatelor activită ții
de evaluare.

3.1.1.Prezentarea obiectivelor şi criteriilor de
evaluare
3.1.2. Prezentarea planului evaluării preşcolarilor și
planificarea activităților de evaluare

23p

3. Evaluarea
rezultatelor
învăţării

3.1.3. Asigurarea permanentă a feed-back-ului
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0,5p
0,5p
0,25/ tip
activitate
1p

3.1.4. Anunţarea procedurii și metodologiei de
evaluare
3.1.5. Aplicarea celor trei forme ale evaluării:
iniţială, continuă (formativă) și sumativă.
3.2 Aplicarea testelor
predictive, interpretarea
şi comunicarea
rezultatelor.

3.2.1. Formularea itemilor în concordanţă cu
obiectivele evaluării, conținuturile evaluării și
standardele de performanță.
3.2.2. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi
subiectivi.
3.2.3. Prezentarea baremelor de corectare şi notare.

0,5p
1p
1p
0,50p
0,5p

3.2.4 Analiza administrării testelor -iniţial/sumativşi întocmirea matricei de specificație.

1p

3.2.5. Consemnarea progresului/regresului şcolar.

0,5p

3.2.6. Afişarea și comunicarea rezultatelor evaluării.

0,5p

3.3Utilizarea diverselor
instrumente de evaluare,
inclusiv a celor din
banca de instrumente de
evaluare unică

3.3.1. Folosirea unor fişe de lucru sau chestionare.

1p

3.3.2. Utilizarea unor instrumente diverse de
evaluare.

1p

3.3.3. Folosirea unor instrumente care să permită şi
o evaluare orală/practică

1p

3.4 Promovarea
autoevaluării şi
interevaluării

3.4.1. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul
didactic în proiectarea activităţilor

1p

3.4.2. Folosirea unor fişe de autoevaluare.

1p

3.4.3. Realizarea autoevaluării individuale sau în
cadrul grupelor de lucru

1p

3.5 Evaluarea
satisfacţiei

3.4.4. Realizarea interevaluării la nivelul grupei sau
a grupelor de lucru
3.5.1. Aplicarea de chestionare părinţilor și elevilor
la început/sfârşit de an şcolar
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1p
0,50
chestiona

beneficiarilor
educaționali

3.6 Coordonarea
elaborării portofoliului
educaţional ca element
central al evaluării
rezultatelor învățării

r
max.1p
3.5.2. Implicarea beneficiarilor educaţionali în
alegerea ofertei educaționale ce urmeaz ă a fi
parcursă.
3.5.3. Întâlniri periodice cu părinţii.
3.6.1. Prezentarea conţinutului portofoliului
educațional
3.6.2. Întocmirea criteriilor de evaluare a
portofoliilor educaţionale.
3.6.3. Monitorizarea şi intervenția pentru realizarea
corespunzătoare a portofoliilor.

1p
0,5p
0,5p
1p
0,5p
19p

4.Management
ul clasei de
elevi

4.1 Stabilirea unui
cadru adecvat (reguli de
conduită, atitudini,
ambient) pentru
desfăşurarea
activităților în
conformitate cu
particularitățile grupei
de preșcolari.
4.2 Monitorizarea
comportamentului
elevilor şi gestionarea
situațiilor confli ctuale.

4.3 Cunoaşterea,
consilierea și tratarea
diferențiată a

4.1.1. Prezentarea şi afișarea normelor care trebuie
respectate în sala de grupă (regulile grupei).

1p

4.1.2. Crearea unui ambient adecvat pentru
desfăşurarea activităților zilnice în sala de grupă.

1p

4.2.1. Participarea la întrunirile Comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
în grădiniţă
4.2.2. Intervenția pentru ameliorarea unor situaţii
conflictuale.
4.2.3. Completarea unei strategii de gestionare a
situaţiei conflictuale
4.3.1. Completarea fişelor de observație a
preșcolarilor.
4.3.2. Consilierea permenentă a preşcolarilor.
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1p
1p
2p
2p
1p

preșcolarilor

4.3.3. Tratarea diferenţiată a preșcolarilor în funcţie
de particularităţile de vârstă ale acestora

1p

4.4 Motivarea
preşcolarilor prin
valorizarea exemplelor
de bună practică.

4.4.1. Implicarea preşcolarilor în activită ți de bună
practică.

0,25/
activitate
2p

4.4.2. Responsabilizarea preşcolarilor prin activităţi
adecvate vârstei acestora

1p
13p

5.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5.1 Valorificarea
competenţelor
științifice, didcatice și
metodice dobândite prin
participarea la
programele de formare
continuă / perfecționare

5.2 Implicarea în
organizarea activităţilor
metodice la nivelul
comisiei/responsabil

5.1.1. Valorificarea competenţelor dobândite la
cursurile de formare (prin redactarea documentelor,
desfășurarea demersului didactic etc.)

0,25/act.
0,50p

5.1.2. Prezentarea exemplelor de bună practică
utilizate în activitatea didactică (mese rotunde ,lecţii
demonstrative, simpozioane, etc).

0,25/act
0,5p

5.1.3. Diseminarea noilor cunoştinţe dobândite la
cursurile de formare continuă–

0,25/act
0,5p

5.1.4. Redactarea/elaborarea unor articole metodicoştiințifice în reviste, lucrări de specialitate. –

0,25/
articol
max.1p

5.2.1. Participarea cu lucrări metodicoştiințifice/organizarea unor activități meto dice la
nivelul unității școlare –
5.2.2. Participarea la activităţi metodice organizate
la nivel (local, judeţean)de IȘJ sau CCD –

5.3 Realizarea
5.3.1.Cunoaşterea conținutului portofoliului
/actualizarea
profesional și dosarului personal
portofoliului profesional
5.3.2. Realizarea şi actualizarea permanentă a
şi dosarului personal
portofoliului profesional și dosarului personal
5.4 Dezvoltarea
capacității de

5.4.1. Comunicarea permanentă cu celelalte cadre
didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea
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0,25/act
0,5p
0, 50/act
max.1p
0,5p
0,5p
0,5p

comunicare şi
relaționare î n interiorul
și în afara unității (cu
elevii, personalul școlii
echipa managerială și
cu beneficiarii din
cadrul comunității familiile elevilor

grădiniței

5.4.2. Realizarea integrala a atribuţiilor la timp.
5.4.3. Respectarea regulamentului intern şi a
normelor de organizare și funcționare a grădiniței.

0,5p

5.4.4. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea
unor sarcini la nivelul grădiniței

0,5p

5.4.5. Disponibilitate la cerinţele grădiniței.

5.5 Manifestarea
atitudinii morale şi
civice (limbaj ținută,
respect, comportament),
respectarea și
promovarea
deontologiei
profesionale.

1p

1p

5.4.6. Colaborare strânsă cu preșcolarii /părinții în
realizarea corespunzătoare a demersului didactic şi
activităților extracurriculare

0,5p

5.5.1. Atitudini morale şi civice conforme statutului
de cadru didactic.

0,5p

5.5.2. Promovarea deontologiei profesionale şi a
respectului față de ceilalți.

0,5p
10p

6. Contribuția
la
dezvoltarea
instituțională
şi la
promovarea

6.1 Dezvoltarea de
parteneriate şi proiecte
educaționale în vederea
dezvoltării
instituționale.

6.1.1.Atragerea de parteneriate educaţionale

0,50/
parteneriat
1p

6.1.2.Redactarea unor proiecte educaţionale.

0,5/proiec
t 1p

6.1.3.Valorificarea implicării în parteneriate şi
proiecte educaționale în vederea dezvoltării
instituționale,
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1p

imaginii
unității școlare

6.2 Promovarea ofertei
educaţionale.

6.2.1.Promovarea ofertei educaţionale la nivelul
instituției/local –
6.2.2.Promovarea ofertei educaționale la nivel
judeţean/național

6.3 Promovarea
imaginii şcolii în
comunitateprin
participarea și
rezultatele preșcolarilor
concursuri, competiții,
activități
extracurriculare și
extrașcolare.
6.4
Realizarea/participarea
la programe/activităţi de
prevenire și combatere a
violenței și
comportamentelor
nesănătoase în mediul
școlar, familie,
societate.
6.5 Respectarea
normelor, procedurilor
de sănătate a muncii şi
de PSI și ISU pentru
toate tipurile de
activități desfășurate în
cadrul unității de
învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare.

6.3.1. Participarea la concursuri /competiții
locale/judeţene/naționale
6.3.2. Participarea la simpozioane şi sesiuni de
comunicări 6.3.3Popularizarea activităților extracurriculare şi
extrașcolare prin mijloace mass -media, site-uri
educaționale sau la nivel de IȘJ /CCD

0,25/
activitate
max.1p
0,25/activit
ate
max.1p
0,25/partic
ipare
max.1p
0,50/partic
ipare
max.1p
0,50 /
actiune
max.1p

6.4.1. Participarea la programe/ activități în
domeniul educaţiei pentru cetățenie democratică. –

0,25/activit
ate
max.0,5p

6.4.2. Implicarea în activități de prevenire și
combatere a violenței şi de prevenire și combatere a
comportamentelor nesănătoase.

0,25/activit
ate
max.0,50p

6.4.3. Implicarea în acțiuni realizate cu Poliţia,
ONG-uri, etc. –

0,25/activit
ate
max.1p

6.5.1. Cunoașterea şi aplicarea proced urilor de
sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute
de legislația în vigoare.

0,5p

6.5.2. Implicarea în acţiuni comune cu unele
instituții abilitate. (CJ, CL, Primărie, Biserică, etc)

0,50/actiun
e
max.1p

6.5.3. Diseminarea normelor şi procedurilor
preșcolarilor și întocmirea documentației specifice.

0,5p
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6.6 Implicarea activă în
crearea unei culturi a
calităţii la nivelul
organizației.

6.6.1. Diponibilitate la responsabilizare

1p

6.6.2. Autoperfecţionarea pentru realizarea
sarcinilor în mod corespunzător și exemplar.

1p
14p

7. Conduita
profesionala

7.1. Conduita
profesionala in unitate
si in afara ei

7.1.1. Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj,
tinută, respect, comportament)
7.1.2. Respectarea si promovarea deontologiei
profesionale.
7.1.3. Respectarea codului etic al unitatii.
TOTAL

2p
2p
2p
6p
100p

Data:
Nume şi prenume:

Semnături:

Cadru didactic evaluat: ______________________

___________________

Director: Prof. Maria Ionescu

___________________

Membrii CA:

Mureșan Elena

___________________

Cucui Maria

___________________

Popa Ioan

___________________

Roșca Adina Sorina

___________________

Chisăliță Dumitru

___________________

Suciu Delia

___________________

Boaru Anca Cristina

___________________

Oncea Olivia Octavia:

____________________

Secretar C.A.:
OBSERVATOR LIDER DE SINDICAT
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Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”
Mediaş, jud. Sibiu
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130
Tel/fax: 0269 836737
E-mail: dumbravamin@yahoo.com
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro
CF: 8031320
Nr........ din ............................

ANEXA NR.6

_____________________________________________________________________

AVIZAT C.A.
.....................

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE
ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU FUNCŢIA DE CONTABIL

Numele şi prenumele titularului:

__________________________________

Perioada evaluată:

__________________________________

Calificativul acordat:

__________________________________

Anul şcolar 2014-2015
Domenii ale
evaluării
1.
Proiectarea
activităţii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

1.1 Respectarea planurilor
manageriale ale şcolii

-Întocmirea documentelor contabile conform
legislaţiei în vigoare la termen
-Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de
învăţământ
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Puncta
j
maxim
2

2

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
evaluare
compartime
nt

Punctaj
evaluare
CA

Validare
CP

1.2 Implicarea în
proiectarea activităţii
şcolii, la nivelul
compartimentului
financiar
1.3 Cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei în
vigoare

1.4 Folosirea tehnologiei
informatice în proiectare

-Întocmirea proiectului de buget
- Întocmirea documentelor contabile în fiecare
lună conform termenelor

-Realizarea unei mape cu documentele ce se
referă la ultimele norme legislative apărute în
monitorul oficial
-întocmirea planificărilor calendaristice conform
legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.
-promptitudine în adaptarea documentaţiei la
ultimele softuri apărut în domeniul contabil de
transmitere a datelor
-pregătirea activităţii practice de înregistrareşi
transmitere a datelor- Revisal, Edusal, SICO

3
2

2
2
2
3
18

2.
Realizarea
activităţilor

2.1 Organizarea activităţii

2.2 Înregistrarea şi
prelucrarea informatică
periodică a datelor în
programele de
contabilitate

- Angajează unitatea şcolară, alături de director,
în orice acţiune patrimonială
Întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli
bugetare, extrabugetare la termenele şi în
condiţiile stabilite de lege ;
Întocmeşte acte justificative şi documente
contabile cu respectarea formularelor şi regulilor
de alcătuire şi completare în vigoare;
Organizează şi exercită viza de control financiar
preventiv în conformitate cu prevederile legale
-Realizarea unor acţiuni comune contabil –
director
- Înregistrează la timp datele contabile în
programele de contabilitate
- Ţine evidenţa financiar –contabilă într-o bază
de date electronică;
- Răspunde de asigurarea fluxului financiar în
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2

3

2
3
3
3
3
3

2.3 Consilierea/ înrumarea
şi controlul periodic al
personalului care
gestionează valori
materiale. Monitorizarea
activităţii
2.4 Alcătuirea de
proceduri

programul de salarii Edusal al MECTS conform
legislaţiei în vigoare.
-Îndrumă personalul care gestionează valori
materiale
-Controlează activitatea celor care gestionează
valori materiale

Elaborează şi actualizează periodic proceduri
operaţionale pentru compartimentul financiar
contabil, le aduce la cunoştinţă directorului
unităţii şi le comunică comisiei CEAC,
adaptându-le la nevoile unităţii şcolare

2

2

2

28
3.
Comunicar
e şi
relaţionare

3.1 Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului

- Organizează circuitul documentelor contabile şi
înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic
în evidenţa contabilă
- Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele
statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;
Fundamentează necesarul de credite având în
vedere necesităţile unităţii

3.2 Raportarea periodică
pentru conducerea unităţii

3.3 Asigurarea
transparenţei deciziilor

- Comunicare permanentă cu celelalte cadre
didactice, responsabilii comisiilor
- Cere avizul şi aprobarea directorului unităţii
pentru toate propunerile privind componenţa
comisiilor de recepţie pentru toate bunurile
intrate în unitate prin dotări de la buget , din
autofinanţare, donaţii,etc. şi a comisiei de casare.
- Comunicare permanentă cu conducerea şcolii.
- Duce la îndeplinire deciziile cu privire la
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2

2

2

2

3
2

3.4 Evidenţa, gestionarea
şi arhivarea documentelor

răspunderea
materială,
disciplinară
şi
administrativă a salariaţilor
Clasează şi păstrează toare actele justificative de
cheltuieli, documente contabile, fişele,balanţele
de verificare şi răspunde de activitatea financiarcontabilă.

3.5 Asigurarea interferţei
privind licitaţiile sau
încredinţările directe

Coordonează activitatea de achiziţii conform
Ord. 34/2006, Ord. 25/2007.

4.1 Nivelul şi stadiul
propriei pregătiri
profesionale

-valorificarea competenţelor dobândite la
cursurile
de
formare
(prin
redactarea
documentelor, desfăşurarea demersului folosit
etc.).
-redactarea unor proceduri de specialitate.

4

3
20

4.
Manageme
ntul
carierei şi
al
dezvoltării
personale

4.2 Formare profesională
şi dezvoltare în carieră
4.3 Coordonarea
personalului din subordine
privind managementul
carierei
4.4 Participarea
permanentă la instruirile
organizate de ISJ, serviciul
contabil al Consiliului
local

-participarea activă la activităţile ce privesc
compartimentul contabil
-monitorizarea activităţilor de formare al
personalului din subordine

5.1 Planificarea bugetară
prin prisma dezvoltării
instituţionale şi
promovarea imaginii şcolii

-întocmirea bugetului prin prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea imaginii şcolii
-valorificarea implicării în parteneriate
şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării
instituţionale

-participarea la toate instruirile organizate pe
domeniul financiar contabil
-informarea despre noutăţile în domeniu din
surse oficiale

3
2
2

1

3
2
13

5.
Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţiona
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1
1

lă şi la
promovare
a imaginii
unităţii
şcolare

5.2 Asigurarea permanentă
a legăturii cu
reprezentanţii comunităţii
locale privind activitatea
compartimentului

5.3 Îndeplinirea altor
atribuţii dispuse de şeful
ierarhic superior şi/ sau
directorul, care pot rezulta
din necesitatea derulării în
bune condiţii a atribuţiilor
aflate în sfera sa de
responsabilitate

5.4 Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI
şi ISU pentru toate tipurile
de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.

- Transmite în termenul stabilit toate situaţiile
către Consiliul local şi ISJ şi comunică cu aceste
instituţii
cu
privire
la
activitatea
compartimentului financiar
- Stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi
asigură vărsarea sumelor respective în termenele
stabilite;
Efectuează demersurile pentru fondurile necesare
plăţii salariilor şi pentru celelalte acţiuni
finanţate de la bugetul de stat sau local.
- Urmăreşte încadrarea strictă în creditele
aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei
bugetare
- Verifică statele de plată , indemnizaţiiile de
concediu de odihnă, concediu medical , statele
de plată
- Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de verificare
pe solduri şi rulaje , pe surse de finanţare;
- Primeşte şi execută formele de proprire şi
asigură realizarea titlurilor executorii în condiţii
legale;
Întocmeşte OP-uri pentru furnizori, întocmeşte
centralizarea burselor;
Valorifică, centralizează listele de inventar
anuale ale patrimoniului
-Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare
-Implicarea în acţiuni comune cu unele
instituţii abilitate
-Disponibilitate la responsabilizare

1

1

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
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15
6.
Conduita
profesional
a

6.1. Conduita
profesionala in unitate si
in afara ei

6.1.1. Manifestarea atitudinii morale si civice
(limbaj, tinută, respect, comportament)
6.1.2. Respectarea si promovarea deontologiei
profesionale.
6.1.3. Respectarea codului etic al unitatii.

TOTAL

2p
2p
2p
6
100

Data : ______________________

Numele şi prenumele

Semnătura

1.Cadrul didactic auxiliar evaluat_______________________________

____________________

2.Responsabil compartiment __________________________________

____________________

3.Director _________________________________________________

____________________

Lider de sindicat:

4.Membrii C A :
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ANEXA NR.7

AVIZAT C.A.
.....................

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE
ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Numele şi prenumele titularului:

__________________________________

Perioada evaluată:

__________________________________

Calificativul acordat:

__________________________________

Anul şcolar 2014-2015
Domenii ale
evaluării
1.
Proiectarea
activităţii
20 p

Criterii de
performanţă
1.1 Elaborarea
documentelor de
proiectare a activităţii
conform specificului
postului şi corelarea
acestora cu
documentele de
proiectare ale unităţii de
învăţământ

Indicatori de performanţă
- Elaborează planul de muncă anual şi semestrial
pentru compartimentul administraţie în corelaţie cu
planul managerial al unităţii şi îl aduce la cunoştinţă
directorului şi subordonaţilor ( pers. nedidactic)
- Predă la începutul fiecărui an şcolar sub inventar
fiecărei educatoare sala de clasă cu toate dotările şi
materialele didactice şi le preia la sfârşitul anului
şcolar pe bază de proces-verbal
- Rezolvă , cu aprobarea directorului toate problemele
ce revin sectorului administrativ-gospodăresc
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Punctaj
maxim

2

2

3

Punctaj
autoeval
uare

Punctaj
evaluare
compartiment

Puncta
j C.A

Valid
CP

1.2 Implicarea în
elaborarea
documentelor de
proiectare a activităţii
compartimentului
funcţional
1.3 Folosirea TIC în
activitatea de proiectare

1.4 Elaborarea tematicii
şi graficului de control
ale activităţii din
subordine

- Distribuie materiale de curăţenie şi întreţinere
personalului din subordine pe baza bonurilor de
consum aprobate de director
- Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a
materialelor şi instalaţiilor pe care le are în subordine
- Întocmeşte referat de necesitate pentru acţiuni de
dotare, aprovizionare materială, lucrări, aprovizionare
cu alimente
- Întocmirea programului anual de de achiziţii publice

1
2

2
- Tehnoredactează toate materialele folosind
tehnologia informaţiei
- Realizează baza de date cu privire la sectorul
administraţie
- Elaborează grafice de control pentru persoanele din
subordine şi îl prezintă directorului spre discutare
aprobare
- Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă
- Ia măsurile necesare pentru a se efectua la local şi la
mobilierul deteriorate lucrările necesare

TOTAL
2.
Realizarea
activităţilor
30 p

1

2
1
1
1
1
19P

2.1 Identificarea şi
aplicarea soluţiilor
optime, prin consultare
cu conducerea unităţii,
pentru toate problemele
ce revin sectorului
administrativ

2.2Organizarea şi
gestionarea bazei

- Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot
fi folosite (propuneri de casare ) la timp
- Se preocupă de procurarea materialelor pentru
efectuarea curăţeniei şi dezinsecţiei , precum şi a unor
obiecte de inventar pentru desfăşurarea activităţilor
educative , cultural sportive
- Respinge documentele de mişcare a valorilor
materiale ( obiecte de inventar , mijloace fixe ) ce nu
corespund realităţii , informând conducerea şcolii
- Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor
mobiliare şi de inventar ale instituţiei , pe care le
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2

2

2
2

materiale a unităţii de
învăţământ
2.3 Elaborarea
documentaţiei
necesare,conform
normelor în vigoare,
pentru realizarea de
achiziţii publice în
vederea dezvoltării
bazei tehnico-materiale
a unităţii de învăţământ
2.4 Gestionarea
inventarului mobil şi
imobil al unităţii de
învăţământ în registrul
inventar al acesteia şi în
evidenţele contabile

repartizează pe sub gestiuni şi ţine evidenţa acestora pe
surse de finanţare , listează lunar intrările , ieşirile ,
centralizator B.C , NIR
- Se preocupă de elaborarea documentelor necesare
conform normelor în vigoare , pentru realizarea de
achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnicomateriale cu aprobarea conducerii unităţii şi
consultarea contabilului şef al unităţii

- Efectuează înregistrări în fişele de magazie cu
excepţia documentelor neaprobate
- Realizează împreună cu comisia de inventariere a
patrimoniului din grădiniţă, inventarierea anuală a
bazei naţionale a grădiniței
- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor,
urmăreşte utilizarea raţională a energiei electrice, gaz,
apă şi a materialelor consumabile din unitate
- Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer din
unitatea predătoare şi primitoare
- Efectuează transferul de materiale din şcoală către
alte unităţi numai cu aprobarea directorului unităţii
- Coordonează activităţi de igienizare,reparaţii(început
de an şcolar, semestrial,diferite activităţi la nivelul
şcolii)

TOTAL
3.
Comunicare
şi relaţionare
20 p

2

3
3

3
2
3
3
27 P

3.1 Relaţionarea
eficientă cu întregul
personal al unităţii de
învăţământ
3.2 Promovarea unui

- Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil
muncii în echipă împreună cu personalul din subordine
- Întreţine relaţii principale cu întreg personalul unităţii
- Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de
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2
2
2

comportament asertiv în învăţământ
relaţiile cu personalul
- Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din
unităţii de învăţământ
şcoală evitând aria dispute cu terţe persoane
3.3 Dezvoltarea
- Comunică şi relaţionează cu echipa managerială
capacităţii de
- Comunică cu personalul didactic , didactic auxiliar ,
comunicare şi
nedidactic
relaţionare în interiorul - Comunică cu preşcolarii
şi în afara uniţii (cu
- Comunică şi relaţionează cu părinţii preșcolarilor
elevii,personalul
- Comunică şi relaţionează cu persoane din comunitate
şcolii,echipa
managerială şi în cadrul (Primărie ,Bibliotecă,Consiliul local,Poliţie, Biserică
alte instituţii )
comunităţii
3.4 Manifestarea
- Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu
atitudinii morale şi
factorii ierarhici superiori, părinţi, parteneri economici
civile(limbaj,ţinută,resp şi sociali ai şcolii
ect,comportament)
- Are spirit de cooperare ,incluzând solicitudine cu
toate persoanele cu care vine în contact în unitate
- Respectă şi promovează deontologia profesională
TOTAL
4.
Management
ul carierei şi
al dezvoltării
personale
15 p

1
1
1
1
2
1

2
1
2
18 p

4.1 Identificarea
nevoilor propri de
dezvoltare

- Manifestă interes pentru dezvoltare profesională şi
personală iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care
le desfăşoară

4.2 Participarea la
strategii de formare /
cursuri de perfecţionare
4.3 Aplicarea în
activitatea curentă a
cunoştinţelor /
abilităţilor /
competenţelor
dobândite prin formare
continuă/perfecţionare

- Participă periodic la cursuri de perfecţionare în
domeniu arătând disponibilitate în investiţia resurselor
umane
- Arată competenţă în coordonarea activităţii de
curăţenie şi de dezinfecţie din unitate
- Aplică cu responsabilitate prevederile în vigoare
privind achiziţiile publice pe SEAP
- Aplică cunoştinţele dobândite în întocmirea
documentaţiei specifice
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2

2
4
4
3

TOTAL
5.
Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi
promovarea
imaginii
unităţii
şcolare
15 p

15 P
5.1.Promovarea
sistemului de valori al
unităţii la nivelul
comunităţii
5.2.Facilitarea
procesului de
cunoaştere,înţelegere,în
suşire şi respectare a
regulilor sociale

- Contribuie la promovarea imaginii şcolii împreună cu
tot personalul şcolii ,venind cu idei originale sau
popularizând investiţiile ce s-au făcut în unitate

5.3 Participarea şi
implicarea în procesul
decizional în cadrul
instituţiei şi la
elaborarea şi
implementarea
proiectului instituţional

- Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri
operaţionale pentru compartimentul administrative (1
procedură/an)
- Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu
conducerea şcolii
- Cunoaşte prevederile P.D.I al şcolii şi vine cu
propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia

- Manifestă interes pentru respectarea în unitate a ROI
, cod conduită etc.
- Încurajează disciplina muncii persoanelor din
subordine
- Evită aria conflict din unitate

5.4 Iniţierea şi derularea - Iniţiază,elaborează,proiecte şi parteneriate cu diferiţi
proiectelor şi
parteneri economici şi sociali ,urmărind derularea
parteneriatelor
acestora în parametrii scopului urmărit
- Participă alături de cadrele didactice la
proiecte,parteneriate care se derulează în şcoală
5.5 Atragerea de
sponsorizări în vederea
dezvoltării bazei
materiale a unităţii

- Atrage sponsorizări în vederea dezvoltării bazei
materiale a unităţii , încheind contracte de sponsorizare
cu aceştia cu aprobarea conducerii unităţii
- Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în
vederea stabilirii necesităţilor şi nevoilor şcolii şi
atragerea de fonduri extrabugetare

TOTAL

2

1
1
1
1
1
1

2

2

2

1
15 P
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6. Conduita
profesionala

6.1. Conduita
profesionala in unitate
si in afara ei

6.1.1. Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj,
tinută, respect, comportament)
6.1.2. Respectarea si promovarea deontologiei
profesionale.
6.1.3. Respectarea codului etic al unitatii.

TOTAL
TOTAL
GENERAL

2p
2p
2p
6P
100 P

Data : ______________

Numele şi prenumele

Semnătura

1.Cadrul didactic auxiliar evaluat_______________________________

_____________________

2.Responsabil compartiment __________________________________

_____________________

3.Director _________________________________________________

_____________________

4.Membrii C A _____________________________________________

_____________________

______________________________________________

_____________________

______________________________________________

_____________________

______________________________________________

_____________________

______________________________________________

_____________________

______________________________________________

_____________________

5. Lider se sindicat: __________________________________________

_____________________
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ANEXA NR.8

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE/EVALUARE PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

An școlar:______________________
a) GRADUL DE INDEPLINIRE A STANDARDELOR DE PERFORMANTA
Gradul de reusita.Nivelul realizarilor prin raportare la standardele stabilite.
Nivelul 5 - Realizeaza integral indicatorii prevazuti in fisa postului, respecta programul de
lucru, isi planifica rational munca;
Nivelul 4 - Realizeaza integral sarcinile,desi nu respecta cu strictete programul de lucru, nu isi
planifica constant si rational munca;
Nivelul 3 - Intarzie uneori, abateri minorede la standardele stabilite:
Nivelul 2 - Manifesta superficialitate in activitatea pe care o desfasoara, se abate de la
normele care-i reglementeza activitatea;
Nivelul 1- Abateri grave de la norme, este dezordonat si indisciplinat la locul de munca.
AUTOEVALUARE
5 4 3 2 1

EVALUARE
5 4 3 2 1

MEDIA

b) ASUMAREA RESPONSABILITATII
Capacitatea de a raspunde eficient si efectiv ,de a garanta ducerea la bun sfarsit a sarcinilor
primate
Nivelul 5 - Accepta responsabilitati noi si se achita cu promtitudine si eficacitate de responsabilitatile
asumate.
Nivelul 4 - Nu refuza responsabilitati noi,dar nu se achita cu consecventa si promtitudine de
responsabilitatile asumate.
Nivelul 3 - Este constient de responsabilitatile pe care le are ,isi declara intentia de a le face, dar nu
actioneaza decat la insistente.
Nivelul 2 - Face doar ceea ce i se cere, are tendinta de a abandona cand intampina dificultati.
Nivelul 1 - Refuza sa faca ce i se cere la locul de munca.
AUTOEVALUARE
5 4 3 2 1

EVALUARE
5 4 3 2 1

MEDIA

c) ADECVAREA LA COMPLEXITATEA MUNCII
Masura in care corespunde solicitarilor impuse de activitatea pe care o presteaza.
Disponibilitati la sarcini noi.
Nivelul 5 - Isi indeplineste cu promtitudine si eficacitate sarcinile, actionand inainte de aparitia unor
probleme, se adapteaza rapid la sarcinile noi;
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Nivelul 4 - Accepta cu usurinta schimbarea sectorului sau prestarea de ore suplimentare doar daca are
si el ceva de castigat;
Nivelul 3 - Dovedeste disponibilitate la solicitarea de schimbare a sectorului sau prestare de activitati
suplimentare, dar se adapteaza greu;
Nivelul 2 - Isi exprima adeziunea fata de anumite actiuni,dar prefera sa nu se implice activ in
desfasurarea lor,evita sa-si asume sarcini suplimentare;
Nivelul 1 - Presteaza servicii la cote minime.
AUTOEVALUARE
5 4 3 2 1

EVALUARE
5 4 3 2 1

MEDIA

d) INITIATIVA SI CREATIVITATE
Sesizarea oportunitatilor.tendinta spre actiune din indemn propriu, antrenandu-i si pe altii.
Capacitate de adaptare a comportamentului in situatii limita.
Nivelul 5 - Actioneaza ori de cate ori intrevede solicitari sau situatii noi, antrenandu-i si pe
altii, cauta si gaseste solutii in situatii neprevazute.
Nivelul 4 - Doreste sa actioneze, dar are nevoie de mult timp de acomodare in confruntarea cu situatii
noi.
Nivelul 3 - Intra in panica la aparitia unor situatii neprevazute,dar actioneaza antrenat de altii.
Nivelul 2 - Face doar ce i se cere,prefera sa lucreze rutinier.
Nivelul 1 - Refuza orice colaborare sau incercare de a rezolva o problema, blocheaza
initiative altora.
AUTOEVALUARE
5 4 3 2 1

EVALUARE
5 4 3 2 1

MEDIA

NOTĂ: Se va nota cifra de la nivelul de îndeplinire al standardului considerat realizat.
Punctajul maxim este de 20 puncte.
PUNCTAJ
AUTOEVALUARE:
__________________

PUNCTAJ
EVALUARE:
____________

CALIFICATIV:
15-20 PUNCTE = FOARTE BINE
10-15 PUNCTE = BINE
SUB 10 PUNCTE = SLAB

Director,
Prof. Maria Ionescu

MEDIA
PUNCTAJ:
__________

CALIFICATIV ACORDAT:
_______________________

Administrator,
Encea Mihaela

C.A.
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ANEXA NR.9

COMISIILE PERMANENTE ȘI TEMPORARE APROBATE ÎN
CONSILIUL PROFESORAL DIN DATA DE 24.09.2015
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015/2016
1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IONESCU MARIA - director
MUREȘAN ELENA - educatoare
CUCUI MARIA - educatoare
ROȘCA ADINA – reprezentant al primarului
POPA IOAN – consilier local
CHISĂLIȚĂ DUMITRU – reprezentant al părinților
LUPȘAN ANAMARIA MIHAELA- reprezentant al părinților
ONCEA OLIVIA OCTAVIA– lider sindicat

2.SECRETAR AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
1. BOARU ANCA CRISTINA

3. CONSILIUL PROFESORAL
1. IONESCU MARIA – președinte
2. LANGA EUGENIA – secretar
3. TOATE CADRELE DIDACTICE – membrii

4. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IONESCU MARIA - coordonator
BANCIU MARIA- responsabil
VELICEA MARIA MAGDALENA - educatoare
GÎRLONȚA CARMEN - educatoare
ONCEA OLIVIA OCTAVIA - lider sindicat
POPA IOAN - consilier local
SOREASCU OANA MARIA - reprezentant al parinților

5. COMISIA METODICĂ (ZIUA METODICĂ)
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1.
2.
3.
4.

CUCUI MARIA - șef comisie
IMRE MARIANA SORICA
BĂRBAT ANIȘOARA
BOARU ANCA - secretar

6. COMISIA DE PARITATE, DISCIPLINĂ ȘI DISCRIMINARE
REPREZ. UNITĂȚII
1.
2.
3.
4.

IONESCU MARIA
MUREȘAN ELENA
NIȚU ADELA
CUCUI MARIA

REPREZ.ORG. SIND.
1.ONCEA OLIVIA
2.BANCIU MARIA
3.BOZSA DANIELA
4.PARASCHIV MARIANA

7. COMISIA PENTRU FORMARE ȘI PERFECȚIONARE CONTINUĂ
1. IONESCU MARIA - coordonator
2. MUREȘAN ELENA - membru
3. CUCUI MARIA - membru
8. CONSILIER IMAGINE
1. MUREȘAN ELENA

9. CONSILIER EDUCATIV
1. CUCUI MARIA

10. COMISIA DE INVENTARIERE
1. BĂRBAT ANIȘOARA - responsabil
2. LANGA EUGENIA - membru
3. BICHIȘ ANA - membru

11. COMISIA DE CASARE
1. BORZA LUMINIȚA –responsabil
2. DUMITRESCU STELA - membru
3. BANCIU MARIA - membru
12. COMISIA DE RECEPȚIE
1. IONESCU MARIA - responsabil
2. DUMITRESCU STELA - membru
3. ALEXANDRU CAMELIA - membru
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13. GESTIONARE SIIIR
1. IONESCU MARIA - director
2. IONESCU EMILIAN VIOREL - informatician
3. BALTĂ ADRIANA AURELIA - contabil
14. COMISIA DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
1. GROSU CRISTINA- responsabil
2. COMAN MARIA - membru
3. ȘTEFAN RAMONA MARIA - membru

15. COMISIA DE SELECTIE A OFERTELOR
1.
2.
3.
4.

BALTĂ ADRIANA AURELIA - responsabil
ENCEA MIHAELA - membru
MUREȘAN ELENA - membru
BĂRBAT ANIȘOARA - membru

16. COMISIA CORN LAPTE
1. ENCEA MIHAELA -responsabil
2. BICHIȘ ANA -membru
3. BORZA LUMINIȚA - membru
17. COMISIA DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
1.
2.
3.
4.
5.

COLONESCU GEORGETA DOINA - responsabil
PARASCHIV MARIANA - membru
VELICEA MARIA MAGDALENA - membru
BOARU ANCA CRIASTINA - membru
GROSU CRISTINA - membru

18. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
1. GROSU CRISTINA - responsabil
2. VELICEA MARIA MAGDALENA - membru
3. GÎRLONȚA CARMEN - membru
19. COMISIA DE PLANIFICAREA CONCEDIILOR
1.
2.
3.
4.

BALTĂ ADRIANA AURELIA - responsabil
BORZA LUMINIȚA - cadru didactic
ONCEA OLIVIA OCTAVIA - lider sindicat
ENCEA MIHAELA - administrator (pentru personalul nedidactic)

95

20.COMISIA PENTRU ACTUALZAREA R.O.I.
1.
2.
3.
4.
5.

IONESCU MARIA - coordonator
CUCUI MARIA - membru
MUREȘAN ELENA - membru
BANCIU MARIA - membru
ONCEA OLIVIA OCTAVIA - lider sindicat

21. COMISIA PENTRU NOTAREA/EVALUAREA RITMICĂ A PREȘCOLARILOR
1. ONCEA OLIVIA OCTAVIA - responsabil
2. ȘTEFAN RAMONA - membru
3. BORZA LUMINIȚA - membru
22. COMISIA PENTRU VERIFICAREA FREVENȚEI PREȘCOLARILOR
1. IMRE MARIANA SORICA - responsabil
2. ENCEA MIHAELA - administrator
3. LANGA EUGENIA - membru

23. COMISIA DE ARHIVARE
1.
2.
3.
4.

BALTĂ ADIANA AURELIA - responsabil
ENCEA MIHAELA - membru
BEKO ȘTEFAN - membru
HARFAȘ IULIANA - membru

24.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR PREȘCOLARE
1. PARASCHIV MARIANA - responsabil
2. COLONESCU GEORGETA DOINA - membru
25. COMISIA DE CURRICULUM
1.
2.
3.
4.
5.

MUREȘAN ELENA - responsabil
CUCUI MARIA - membru
GĂRLONȚA CARMEN- membru
ONCEA OLIVIA OCTAVIA - membru
ȘTEFAN RAMONA MARIA - membru

26.RESPONSABIL BIBLIOTECĂ
1. CUCUI MARIA
27.RESPONSABIL C.D.I.
1. BOARU ANCA CRISTINA
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28.RESPONSABILI AI CABINETULUI METODIC
1.
2.
3.
4.

BĂRBAT ANIȘOARA - responsabil
COMAN MARIA - membru
IMRE MARIANA SORICA - membru
VOICA NICOLETA - membru

29. RESPONSABIL CU SALA DE SPORT
1. COLONESCU GEORGETA DOINA
30. RESPONSABIL CU SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
1. ENCEA MIHAELA
31. PERSOANA CU ATRIBUȚII DE CASIER
1. ENCEA MIHAELA
32. RESPONSABIL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN CADRUL INSTITUȚIEI (P.S.I.)

1. ENCEA MIHAELA
33. RESPONSABIL ANTICORUPȚIE
1. ONCEA OLIVIA OCTAVIA
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