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Titlul I 

Dispoziții generale 

 

Capitolul I 

Cadrul de reglementare 

 

Art.1.  

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii de 

învăţământ preşcolar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare 

şi ale regulamentului intern. 

Art.2.  

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău a fost elaborat în baza regulamentului aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020 a actelor 

normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile 

beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităte, precum şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile 

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău conţine reglementări cu caracter general, precum şi reglementări specific grădiniţei, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău s-a elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 

numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale. 

(4) Proiectul Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu 

Poveşti” Zalău precum și modificările ulterioare se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al 

părinţilor, în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de 

administraţie. 

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la 

secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a 

elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la avizier .  

(7) Educatoarele au obligaţia de a prezenta anual părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la 

începutul anului şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii 

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

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău poate fi revizuit anual sau ori de câte ori este nevoie.  

(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este 

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

constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

(10) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 

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

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

după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, 

afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
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preuniversitar. 

 (11)Respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi, este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.   

 

 

Capitolul. 2 

Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar 

 

 

  Art. 3.  

(1) Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău se organizează şi funcţionează 

pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău îşi fundamentează 

deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând 

dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o 

comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.   

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău se organizează şi funcţionează independent 

de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea 

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

religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire 

socială, care pun în pericol sănătatea si integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a personalului 

din unitate. 

 

 

Titlul II 

Organizarea unității de învățământ 

 

Capitolul. 1  

Rețeaua școlară 

 

Art. 5.  

 Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău este  autorizată să funcţioneze şi  

face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale. 

Art.6. 

 (1) În sistemul naţional de învăţământ, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău 

este acredită şi a dobândit personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

(2) Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  Zalău cu personalitate juridică (PJ) 

are următoarele elemente definitorii: 

a) act de înfiinţare  

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

(sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

c) cod de identitate fiscală (CIF); 
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  d) cont în Trezoreria Statului; 

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

în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii- Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,Căsuţa cu Poveşti,, Zalău corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat. 

(f) domeniul web 

(3) Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău are conducere, personal şi 

buget propriu, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 

Art. 7. 

În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile de 

învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor 

şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 8.  

(1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj stabileşte, pentru fiecare unitate, după consultarea 

reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţia 

şcolară a Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău care şcolarizează grupe de nivel 

preşcolar, cu respectarea prevederilor legale 

(2).Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea Grădiniţei cu 

Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării 

preşcolarilor din învăţământul preşcolar. 

(3).Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău este obligată să şcolarizeze, cu 

prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii care au domiciliul în aria sa de cuprindere, 

dacă aceştia au respectat perioada de înscriere afisată de unitate. Înscrierea se face în urma unei 

solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal 

(4).Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la Grădiniţa Cu 

Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău chiar dacă aceasta nu este cea la care domiciliul său 

este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal în 

limita planului de scolarizare aprobat, și se aprobă de către Consiliul de Administrație după 

asigurarea şcolarizării copiilor aflaţi în aria de cuprindere a grădinitelor respective. 

 

Capitolul 2. 

Organizarea programului școlar 

 

 

Art. 9. 

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

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

prin ordin al ministrului educaţiei.   

(3) în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii excepţionale 

cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

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

a) la nivelul unor formatiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unitatii de invatamant, precum si la 

nivelul unitatii de invatamant - la cererea directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al 

unitatii, cu informarea inspectorului scolar general, respectiv cu aprobarea inspectorului scolar general 

si informarea ministerului; 
b) la nivelul grupurilor de unitati de invatamant din acelasi judet - la cererea inspectorului scolar 

general, cu aprobarea ministerului; 

mailto:gradinita10_2008@yahoo.com


       Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CĂSUȚA CU POVEȘTI” 

Jud.Sălaj, Loc.Zalău, str. Dumbrava,  nr. 1, cod postal: 450112, 
CUI 31989779,  tel/fax 0360404985  

e – mail : gradinita10_2008@yahoo.com 

 

5 

 

c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educatiei ca urmare a hotararii comitetului 

judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetul National pentru Situatii de Urgenta 

(CJSU/CNSU), dupa caz. 
(5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare 

prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 
  (6) In situatii exceptionale, ministrul educatiei poate emite instructiuni si cu alte masuri specifice in 

vederea continuarii procesului educational. 
(7) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a prescolarilor in grădiniță,  se 

realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

(8) In situatii exceptionale, inclusiv pe perioada declararii starii de urgenta/alerta, ministerul 

elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare si desfasurare a 

activitatilor prin intermediul tehnologiei si al internetului.  

Art. 10.  

(1) În perioada vacanţelor şcolare, Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău poate 

organiza activități educative cu copiii, cu avizul direcției de sănătate publică. 

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

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

Art. 11.  

(1) Pentru toate grupele de copii, activitățile didactice se planifică și se desfășoară în conformitate cu 

prevederile Curriculumului pentru educatia timpurie 2019. 

 (2) In situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații exceptionale, pe o 

perioada determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 

directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea 

inspectoratului școlar. 

Art.12. Durata şi structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare sunt reglementate prin 

metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. 

 

 

Capitolul 3 

Formaţiunile de studiu 

 

Art. 13.  

(1) În Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău, grupele de preşcolari se constituie la 

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

(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, grupele se pot constitui sub 

efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de administraţie al IŞJ Sălaj.  

(3) În Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău, grupele se constituie în funcţie de 

oferta educaţională a grădiniţei pe vârste, iar cele de activităţi opţionale şi activităţi extracurriculare care 

se studiază în grădiniţă în funcţie de aptitudinile copiilor şi opţiunile lor şi ale părinţilor şi de alte criterii 

proprii, cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al grădiniței. 

 

Art. 14 

 (1) Programul zilnic al copiilor se desfășoara pe baza unei planificări care vizează proiectarea tuturor 

activităților în care sunt implicați copiii pe parcursul întregului an școlar. Acesta respectă prevederile 

planului de învățământ pentru grupa respectiva şi poate fi flexibil; 

 (2) Conținutul procesului instructiv-educativ care se realizează în învăţământul preşcolar este 

structurat în planuri de învăţământ, pentru fiecare interval de vârstă în parte conform prevederilor 

Curriculumului pentru educaţie timpurie:
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Intervalul 

de vârstă 

 Nr.ore  

de activități de învățare 

Numărul total de ore de 

 Tipuri de activități de 

învățare 

desfășurate cu copiii zilnic/tură activități de 

învățare/săptămână 

   

0 – 18 luni Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h 

    

 Rutine și tranziţii 2 ½ h x 2 zile 14 h 

  3 h x 3 zile  

 Activităţi tematice 10/15 min. 1 h 

    

 TOTAL  25h 

    

19 – 36 

luni 

Jocuri și activități liber-alese 2 ½ h 12 ½ h 

 Rutine și tranziţii 2 h x 4 zile 10 ½ h 

  2 ½ h x 1 zi  

 Activităţi tematice 20/25 min. 2 h 

 TOTAL  25 h 

    

37 – 60 

luni 

Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h 

 Activități de dezvoltare 

personală 

2 h 10 h 

    

 Activităţi pe domenii 

experiențiale 

1 h 5 h 

    

 TOTAL  25 h 

61 – 72/84 

luni 

Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h 

 Activități de dezvoltare 

personală 

1 ½ h 7 ½ h 

    

 Activităţi pe domenii 

experiențiale 

1 ½ h 7 ½ h 

    

 TOTAL  25 h 

 

(3) Programul zilnic al grădiniței este stabilit conform prevederilor Curriculumului pentru educaţie 

timpurie, în intervalul orar 6.00- 18.00. 

(4) În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă 

determinată, programul zilnic al grădiniței poate fi modificat, la propunerea motivată a directorului, în 

baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar. 

Începând cu 1 septembrie 2021, datorită situației epidemiologice, Consiliul de administrație al 

Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău a hotărât ca angajații să își desfășoară activitatea  în 

intervalul orar: 7:00 – 18:00, iar programul preșcolarilor să fie de la 7.30-16.30 după următorul grafic: 

- Primirea copiilor la grădiniță se va face prin intrarea principală în intervalul 7.30-8.30, astfel : 

⮚ Grupele mari: Voinicii și Prichindeilor,  între orele 7.30 – 7.45   
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⮚ Grupele mijlocii: Fluturașii și Pitici Voinici,  între orele 7.45 – 8.00  

⮚ Grupele mici: Ștrumfii și Hărniceii, între orele 8.00 – 8.15  

⮚ Grupele mici: Isteții și Albinuțe, între orele 8.15 – 8.30  

- Plecarea copiilor de la grădiniță se va face prin intrarea principală, copiii fiind preluați din 

punctul de acces de unde au fost primiți dimineața, în intervalul 15.30-16.30, astfel  : 

⮚ Grupele mici Isteții și Albinuțe, între orele 15.30 – 15.45  

⮚ Grupele mici: Ștrumfii și Hărniceii, între orele 15.45 – 16.00  

⮚ Grupele mijlocii: Fluturașii și Pitici Voinici, între orele 16.00 – 16.15 

⮚ Grupele mari: Voinicii și Prichindeilor, între orele 16.15 – 16.30   

Art. 15  

(1)Învățământul preşcolar cuprinde preşcolari cu vârste între 3 si 6 ani și se organizează de regulă, pe 

grupe consituite dupa criteriul de vârstă al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare global al acestora. În 

Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău funcționează 8 grupe. 

(2) Înscrierea copiilor se face, de regulă, la începutul anului şcolar sau în situatii deosebite, în timpul 

anului şcolar, în limita locurilor disponibile.  

a) La inscrierea copiilor în grădinita nu se percep taxe.  

b) La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea după orice fel de criteriu.  

(3)Conform articolul 23, alineatul (1.1), din Legea educației nr.1/2011 cu copletările și modificările 

ulterioare ( legea 185/2020) ” Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a 

părinților, în limita numărului de locuri, pot fi înscriși în invatamantul prescolar copiii cu vârsta de 

minimum 2 ani, asigurându-se finanțarea de bază corespunzatoare, de la bugetul de stat în baza costului 

standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului." 

(4) Pentru asigurarea hranei copiilor aflați în Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  

Zalău, părinţii sau sustinătorii legali plătesc o contributie stabilita de consiliul de administrație cu 

respectarea legislaţiei  în vigoare şi care este de 9 lei/copil/zi. 

(5)Contribuţia de hrană se achită în primele 16 zile ale lunii urmatoare; 

 

(6) Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniță sunt: 

• Cerere de înscriere ; 
• Copie dupa certificatul de naștere al copilului și actele de identitate a părinților; 

• Fișa medicală, completată potrivit reglementarilor în vigoare ; 

• Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale. 

(7) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemneaza în Registrul de 

evidenta a înscrierii copiilor, apoi se introduc in SIIR. 

 

 

Titlul III 

Managementul unităţilor de  învăţământ 

 

Capitolul 1   

Dispoziţii generale 

 

Art. 16  

(1)  Managementul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  Zalău este 

asigurată în conformitate cu prevederile legale. 

 (2) Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  Zalău este condusă de consiliul de 

administraţie şi de director. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu 
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Poveşti”  Zalău se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor, 

autorităţile administraţiei publice locale 

Art. 17.   

Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu 

Poveşti”  Zalău se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin 

consilierul juridic. 

 

 

Capitolul 2. 

Consiliul de administraţie 

 

Art. 18.  

(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu 

Poveşti,,  Zalău 

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

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

al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3)Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie 

(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri.     

(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în 

care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi nu pot desemna alţi reprezentanţi.   

 (6) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 

şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă.   

(7)Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,,  Zalău are 

următoarele atribuţii principale: 

- stabileşte timpul de muncă şi timpul de odihnă al tuturor angajaţilor din grădiniţă cu respectarea 

legislaţiei în vigoare  

(a)durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore pe 

săptămână şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

(b) Pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, norma didactică de predare este cea 

prevăzută de art. 10 din Legea nr.63/2011 cu modificările şi completările ulterioare,  de art.262 din 

legea 1/2011 după caz, iar restul activităţilor, până la norma de 40 h/săptămână sunt activităţi prevăzute 

de Ordonanţa Guvernului 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/1999. 

(c) Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele stabilite de către Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Codul muncii. 

- adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;  

- aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;  

- aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;  

- stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;  

- organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;  

- aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic;  

-aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, a personalului nedidactic si a 

personalului didactic auxiliar;  

- sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;  
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- aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;  

- aprobă orarul unităţii de învăţământ;  

- îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director; 

- propune membrii comisiei de cercetare disciplinar formata din 3-5 membri din cadre didactice si/sau 

didactic auxiliar 

-aprobă și pune in aplicare sanctiunea propusa de comisia de cercetare disciplinara si poate propune 

sanctiuni suplimentare 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei  

(6) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore 

înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi 

discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura 

de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: mesaj pe 

telefon, e-mail, convorbire telefonica sau sub semnătură. 

(7)Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi 

disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de 

administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile 

conform hotărârilor consiliului de administraţie. Angajatorul este unitatea de învăţământ. 

(8) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin 

cele prevăzute la art. 18 aliniatul 8. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din 

unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei 

de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, 

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

participă la vot.  

(9) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie. 

 

Art. 19. 

La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

 

Capitolul 3. 

Directorul 

 

Art. 20. 

(1) Directorul exercită conducerea executivă a Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  

Zalău, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament. 

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, 

susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management 

educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.   

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

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

primarul Municipiului Zalău. Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat 

exclusiv prin act aditional, cu acordul partilor semnatare. 

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

Sălaj  

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

sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
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(6) Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  Zalău poate fi eliberat din funcţie 

la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 

dintre membrii consiliului de administraţie Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău 

sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este 

obligatorie realizarea unui audit decătre inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 

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

al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului 

unităţii de învăţământ. 

(7) În cazul vacantării funcţiei de director din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti”  

Zalău, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 

sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin 

decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

Art. 21.  (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 

atribuţii:  

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

acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

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

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

local; 

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

unităţii de învăţământ; 

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

g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu 

Poveşti” Zalău: raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în 

faţa comitetului reprezentativ al părinţilor, raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a inspectoratului şcolar al judeţului Sălaj, în termen de maximum 30 de zile de la data 

începerii anului şcolar. 

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

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

bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ cu menţiunea ca costul standard / 

capita sa se modifice; 

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

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ, alături de adm. financiar şi de adm. 
de patrimoniu. 

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

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

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

post , angajarea personalului şi detaşarea 

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

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

minister. 
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(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

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

consiliul de administraţie; 

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

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

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

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde, alături de 

responsabilul SIIR  de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului 

din România (SIIIR); 

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

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

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

administraţie; 

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

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

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

administraţie, cadrele didactice la grupe; 

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care 

acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi 

comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

j) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

k) aprobă orarul de inchidere şi deschidere a interfonului si a porţii de acces persoane si 

stabileşte persoanele care răspund de inchiderea si deschiderea uşii de la intrare şi a portii de 

acces;  

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

unităţii de învăţământ; 

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

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

aprobare consiliului de administraţie; 

n) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

o) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

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

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

colectivul unităţii de învăţământ; 

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

salariaţilor de la programul de lucru; 

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

unităţii de învăţământ; 

u) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 

v) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii 

acestora; 
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y) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în 

vigoare; 

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

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

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

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

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

funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control 

asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi 

evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ 

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

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

informează inspectoratul şcolar despre acesta. 

dd)aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

ee) aproba schimburile de tură sau înlocuirea pe parcursul unei zile a unui angajat cu un alt coleg 

numai după ce acesta (angajatul) a scris o cerere şi a înregistrat-o la secretariatul unitaţii şi cu 

condiţia să fie personal suficient ca cel învoit să poată fi înlocuit 

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

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

aplicabile. 

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

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

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

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. 

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

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

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

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

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

către acesta, preia atribuţiile directorului 

Art. 22.  

În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, 

directorul emite decizii şi note de serviciu. 

Art. 23.  

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în 

vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

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

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

(3)Conducerea Grădiniţei Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău va ţine legătura cu 

organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie, iar în situaţiile speciale va solicita sprijinul 

necesar. 

(4) În cazul în care în Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău se produc 

evenimente grave, conducerea grădiniţei sau oricare persoană care ia cunostinţă despre eveniment are 

obligaţia să informeze imediat I.S.J.Sălaj. 

(5) Conducerea Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău prin consultarea cu 

părinţii copiilor, poate dispune introducerea unei ţinute specifice grădiniţei. 
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Capitolul 4. 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

 

Art. 24.  

Pentru optimizarea managementului Grădiniţei Cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti” 

Zalău, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză;  

c) documente de evidenţă. 

Art. 25.  

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

a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

b) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind 

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

obiectivelor educaţionale  

Art. 26. 

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director.  

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea 

directorului la începutul anului școlar următor.  

Art. 27.  

Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa 

acestuia, prin orice altă formă. 

Art. 28.  

Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului 

comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 29.  

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

diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională 

b) planul managerial (pe an şcolar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

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

unităţii de învăţământ. 

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

părinţilor, fiind documente care conţin informaţii de interes public 

Art. 30.  

(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci 

ani. 

Acesta conţine: 

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

comunitatea locală şi organigramă; 

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

(de tip PESTE); 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

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

obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de 
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performanţă şi evaluare. 

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

se aprobă de către consiliul de administraţie.  

Art. 31. 

 (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de 

către director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului 

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

instituţională la perioada anului şcolar respectiv. 

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

consiliul de administraţie. 

Art. 33.  

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau 

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

activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, 

acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

Art. 34.  

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unității de învățământ; 

d) planul de şcolarizare; 

 

 

                                                                         TITLUL IV 

Personalul unităţilor de învăţământ 

 

Capitolul 1.  

Dispoziţii generale 

 

Art. 35.  

(1) În Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău, personalul este format din 

personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar 

şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de 

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

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

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă 

cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 36.  

(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în 

vigoare. 

(2) Personalul din Grădiniţa Cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău trebuie să 

îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere 

medical. 

(3) Personalul din Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău trebuie să aibă o 

ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, 

o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 
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(4) Personalului din Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău îi este interzis să 

desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului şi viaţa 

intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău îi este interzis să 

aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau 

colegii. 

(6) Personalul din Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău are obligaţia de a 

veghea la siguranţa copiilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 

şcolare şi extracurriculare/extraşcolare. 

(7) Personalul din Grădiniţa Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău are obligaţia să 

sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 

copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi 

psihică. 

Art. 37. 

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

funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 

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

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

de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

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

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

Art. 38. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate 

care se află în subordinea directoruIui în conformitate cu organigrama Grădiniţei Cu Program 

Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău 

Art. 39.  

La nivelul Grădiniţei Cu Program Prelungit,,Căsuţa cu Poveşti” Zalău funcţionează următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte 

compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art.40. 

(1)Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, care îsi desfăsoară norma de activitate în 

grădiniţă, are obligaţia de a respecta ordinea, disciplina, programul de munca, Regulamentul de 

organizare și funcționare, Regulamentul Intern, sarcinile specifice si obligatorii din fisa individuală 

a postului, precum si normele în vigoare prevazute de legislaţia mucii. 

a) drepturile si obligaţiile fiecarui salariat din grădiniţă se respectă în mod obligatoriu. 

b) indiferent de categoria socio-profesională din care face parte, personalul angajat în Grădiniţa Cu 

Program Prelungit ”Căsuţa cu Poveşti” Zalău are datoria si obligaţia de a respecta normele privind 

siguranta vieţii, sănătăţii si integrităţii prescolarului pe timpul cât acesta se află în grădiniţă. 

c.) indiferent de categoria socio-profesională din care face parte, personalul angajat în grădiniță are 

datoria şi obligaţia să informeze directorul unităţii despre orice problemă şi să nu dea relaţii terţelor 

persoane fară acordul directorului, in caz contrar poate considerata abatere disciplinara 

  d.) Se interzice personalului didactic, nedidactic sau asistentei medicale să manevreze sume ce     

  reprezintă taxa pentru masă
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Capitolul 2.  

Personalul didactic 

 

Art. 41.  

Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 42.  

Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un 

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

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 43.  

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

Art. 44.   

Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la reprezentanţii legali ai 

acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii. 

Art. 45.  

Personalul didactic are următoarele atribuţii 

a) Personalul didactic cu pregătire de specialitate, pedagogică şi metodică, apt din punct de vedere 

medical, , au ca obiect de activitate şi răspund de activitatea instructiv – educativă; 

b) Cadrele didactice derulează activităţi educative şi de instruire conform planurilor de învăţământ 

şi programelor în vigoare; 

c) Cadrele didactice au obligaţia de a întocmi planificări anuale și săptămânale ale activităţilor ce 

urmează a fi desfăşurate; 

d) Cadrele didactice proiectează activități-suport pentru învățarea în mediul online și instrumente 

de evaluare aplicabile online 

e) Cadrele didactice au obligația de a participa la ședințele Consiliului Profesoral. 

f) Cadrele didactice întocmesc şi păstrează mape de studiu individual, portofolii cu lucrări ale 

copiilor, proiecte didactice, mape didactice; 

g) Consemnează prezenţa preșcolarilor 

h) Realizează evaluarea iniţială, continuă şi finală; 

i) Organizează și desfășoară activități prin participarea la acțiuni de voluntariat; 

j) Respectă principiile didactice, particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor; 

k) Se pregătesc zilnic pentru activităţi, utilizând resursele materiale ale unităţii; 

l) Se preocupă de îmbogăţirea bazei didactico – materiale în colaborare cu părinţii; 

m) Răspund de păstrarea, întreţinerea şi de înnoirea mobilierului din sala de grupă; 

n) Îşi stabilesc ore de consiliere cu părinţii – săptămânal; 

o) Respectă cerinţele I.S.J.Sălaj atunci când organizează vizite sau excursii; 

p) Educatoarea care face parte din consiliul de administratie și este numită de director prin decizie o 

poate înlocui pe aceasta pe perioada concediilor de odihnă sau de boală; 

q) Educatoarea numită de director prin decizie  poate da relații unor terțe persoane când directorul 

lipsește. 

Art. 46.   

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, cadrele didactice se obligă să îndeplinească şi alte sarcini la 

cererea conducerii unităţii în limitele legii. Atunci cand un cadru didactic este suplinit de un altul, cel 

care suplineste preia toate sarcinile cadrului didactic pe care il suplineste- are documente necesare 
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desfasurarii activitatii didactice, raspunde de lucrurile din grupa la care suplineste, raspunde de siguranta 

copiilor, etc. 

Art.47  Consiliul de administrație al grădiniței a aprobat următorul program pentru personalul didactic 

începând cu 13 septembrie 2021: 5h/zi activitate efectivă la grupă astfel: 7:30-12:30 (tura I)  și 12:30-

17:30 (tura II) şi 3h/zi pregatire metodică care se va efectua în grădiniță sau acasă, cu excepția zilei de 

joi anunțată ca zi metodică când prima tură va lucra în grădiniță de la 7,00- 15,30 și tura a doua de la 

09,30- 17,30. În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea 

grădinței poate să modifice sau să decaleze programul de muncă al angajaților, cu acordul acestora. 

Art. 48.   

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

 

 

 

Capitolul 3.  

Personalul nedidactic 

 

Art. 49.  

 (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele 

colective de muncă aplicabile.  

  (2)Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă 

aplicabile. 

(3) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate 

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

aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 

(4) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de 

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

muncă. 

Art. 50.  

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

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

nevoilor Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău şi se aprobă de către directorul 

Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău 

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

funcţie de nevoile Grădiniţei cu Program Prelungit ”Căsuţa cu Poveşti” Zalău, directorul poate 

solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

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

cele necesare unităţii de învăţământ. 

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

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

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării 

securităţii copiilor şi personalului din unitate. 

Art. 51.   

Îngrijitoarele au norma de lucru de 8 ore / zi, în două schimburi, între orele 7.00 – 18.00, cu o pauză de 

masă de 20 de minute, conform CCM nr. 8672/11.04.2019,  astfel:  

- schimbul I – 7.00 - 15.00; cu o pauză de la 10.40 la 11.00 

- schimbul II – 10.00 - 18.00 cu o pauză de la 13.40 la 14.00 
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În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea grădinței 

poate să modifice sau să decaleze programul de muncă și al pauzelor angajaților, cu acordul acestora.  

Art. 52.   

Îngrijitoarele se subordonează directorului unităţii, administratorului, educatoarelor de la grupa la care 

lucrează; 

Art. 53.  

 Îngrijitoarele au următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a) De a utiliza un limbaj civilizat în relațiile cu copiii și cu părinții acestora 

b) De a trata copiii cu blândeţe şi afecţiune; 

c) Efectuează curăţenia zilnică a încăperilor repartizate (aspiră, şterg praful, spală, dezinfectează); 

d) Înlocuiesc şi spală periodic lenjeria de pat, feţele de masă (săptămânal sau de câte ori este 

nevoie); 

e) Răspund de obiectele aflate în inventarul propriu şi asigură întreţinerea acestora; 

f) Răspund de întreţinerea şi păstrarea mobilierului, a aparaturii din dotare; 

g) Respectă normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

h) Servesc masa copiilor în condiţii igienice; 

i) Ajută copiii la masă atunci când este necesar; 

j) Însoţesc copiii la toaletă ajutându-i la formarea deprinderilor de utilizare a acesteia şi de spălare 

pe mâini după utilizarea ei şi înainte de fiecare masă; 

k) Ajută la îmbrăcatul şi dezbrăcatul copiilor, deschid şi închid paturile, aerisesc sălile de grupă, 

sălile de mese, paturile; 

l) Răspund de închiderea robinetelor la plecare, precum şi de închiderea geamurilor şi de încuiatul 

uşilor şi a porţii de acces în unitate; 

m) Întreţin curtea şi terenul de joacă al copiilor; 

n) Întreţin spațiilor verzi din curtea grădiniței 

o) Supraveghează copiii în timpul programului de somn; 

p) Primesc copiii dimineaţa, ajută la dezbrăcarea și descălțarea acestora și îi predau educatoarelor; 

q) Ajută la bucătărie ori de câte ori este necesar; 

r) Poartă obligatoriu echipament de protectie- Halate si pantaloni colorati in permanenta, halat alb 

si boneta cand manevreaza vesela si servesc masa. 

s) Armeaza și dezarmeaza sistemul de alarma al gradinitei 

t) Se asigură că la ora 8,30 s-a închis uşa de la intrarea principală şi o redeschid la ora 15,30 

u) Supraveghează copiii şi răspunde de securitatea acestora in clasa, în curtea gradinitei sau oriunde 

se desfasoara activitatile etracurriculare 

v) Dacă una dintre îngrijitoare este în concediu medical este  înlocuită de colege 

w) În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, îngrijitoarele se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

la cererea conducerii unităţii în limitele legii; 
x) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa 

postului se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

Art. 54.  

 Bucătăresele au timpul de lucru de 8 ore zilnic și lucrează în două schimburi între orele 07.00 – 

17.00, cu o pauză de masă de 20 de minute, conform CCM nr. 8672/11.04.2019,  – astfel: 

  - schimbul I – 7.00 - 15.00; cu o pauză de la 10.00 la 10.20 

  - schimbul II – 9.00 – 17.00. cu o pauză de la 13.20 la 14.00 

În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea grădinței 

poate să modifice sau să decaleze programul de muncă și al pauzelor angajaților, cu acordul acestora.  

Art. 55.   

Bucătăresele au următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a) Participă la întocmirea meniurilor; 

b) Preiau zilnic alimentele de la magazie, pe baza fişei zilnice de alimente; 
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c) Pregătesc hrana zilnică pentru copii în condiţii igienice; 

d) Porţionează hrana copiilor după gramajele stabilite prin norme specifice, respectand retetarul 

care face parte din meniu; 

e) Curăţă vesela, menţin curăţenia în bucătărie şi în curtea interioară, zilnic şi ori de câte ori este 

nevoie; 

f) Prepară conservele de legume şi / sau fructe pentru iarnă; 

g) Au obligaţia de a purta halate albe şi bonete curate şi bine întreţinute, fiind responsabile pentru 

igiena proprie; 

h) Răspund împreună cu administratorul de inventarul din bucătărie, de buna funcţionare a 

instalaţiilor, fiind obligate să semnaleze orice defecţiune; 

i) Efectueaza curatenia in grupul sanitar de la etaj, in vestiat, bloc alimentar si bucatarie, coridor ori 

de cate ori este nevoie, dar cel putin de doua ori pe zi si curatenie generala o data pe saptamana- 

vinerea (indiferent ca este perioada de cursuri sau vacanta) sau ori de cate ori este nevoie. 

j) manifestă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, 

cât şi faţă de colege; 

k) are obligația să poarte echipament de lucru și protecție adecvat, să respecte cu strictețe normele de 

igienă, protecția muncii si PSI,să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru, să 

se comporte civilizat față de întreg personalul din grădiniță. 

l) În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, bucătăresele  se obligă să îndeplinească şi alte sarcini la 

cererea conducerii unităţii în limitele legii; 

m)  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa 

postului se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

Art. 56.   

Muncitorul de întreţinere are timpul de lucru de 8 ore zilnic şi acoperă perioada 07.00 – 15.00; cu o 

pauză de masă de 20 de minute, conform CCM nr. 8672/11.04.2019 de la 12.00 la 12.20 

În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea grădinței 

poate să modifice sau să decaleze programul de muncă și al pauzelor angajaților, cu acordul acestora.  

Art. 57.   

Muncitorul de întreţinere are următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a) supravegherea şi întreţinerea patrimoniului unităţii (a instalaţiilor sanitare, termice, a 

perimetrului gradinitei); 

b) verificarea instalaţiilor sanitare  şi termice, înregistrarea  reparaţiilor necesare raportarea lor la 

adm. de patrimoniu şi remedierea lor; 

c) verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din curte şi 

de la subsol; 

d) întocmirea listelor de  materiale de reparaţii; 

e) verificarea stării hidrantului exterior şi a căminelor de la instalaţia de gaze; 
f) verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic; 

g) participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu; 

h) supravegherea reparaţiilor efectuate în gradinita  sau intervenţia personală în cazuri de excepţie 

şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări 

i) îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă. 

j) verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea  

defecţiunilor; 

k) verificarea gurilor de scurgere, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor; 

l) acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice 

(verificarea/repararea instalaţiei termice şi sanitare) ; 

m) realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea curtii gradinitei; 

n) sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de 

activitate; 
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o) intretinerea spatiilor verzi si a curtii 

p) maturarea zilnica a curtii 

q) efectueaza lucrari de reparatii interioare si exterioare la toate corpurile cladirii 

r) igienizeaza spatiile din gradinita- holuri, grupuri sanitare- prin lucrari de zugravire- vopsire 

s) tajuta la descarcarea di depozitarea marfurilor 

t) raspunde de sistemul de alarma a gradinitei 

u) raspunde de închiderea portiţei de acces din str.Dumbrava şi din str. Maxim Gorki la ora 8,30 şi 

deschiderea lor la 15.00. 

v) însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a normelor 

PSI. 

w) este interzisǎ pǎrǎsirea locului de muncǎ fǎrǎ aprobarea conducerii gradinitei (director/director 

adjunct) sau a administratorului, pe baza unui bilet de voie. 

x) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

Art. 58.   

Lenjereasa are timpul de lucru de 8 ore zilnic şi acoperă perioada 7.00 – 15.00; cu o pauză de masă de 

20 de minute, conform CCM nr. 8672/11.04.2019 , de la 12 la 12,20 

În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea grădinței 

poate să modifice sau să decaleze programul de muncă și al pauzelor angajaților, cu acordul acestora 

Art. 59.   

Lenjereasa are următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a) supravegherea şi întreţinerea şi igienizarea patrimoniului unităţii : lenjerii de pat(cearceafuri, feţe 

de pături), pǎturi,  fete de masa, perdele, draperii, covoare, mochete); 

b) spǎlarea,  uscare şi călcarea lenjeriei, feţelor de masa, perdelelor, draperiilor din toate spaţiile din 

gradinita, a lenjeriilor de pat ale copiilor şi halatelor personalului din grădiniţă ; 

c) verificarea periodică mobilierului şi a instalaţiei din spǎlǎtorie; în cazul apariţiei unor defecţiuni 

veţi anunţa imediat directorul, administratorul, sau muncitorul de întreţinere; 

d) întocmirea listelor de  materiale de curatenie; 

e) participarea la curǎţenia generalǎ de la sfârşitul fiecǎrui semestru (spǎlat geamuri, pardoseli, 

covoare, perdele, etc.; 

f) participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu; 

g) recondiţionarea lenjeriei deteriorate; 

h) supravegherea lucrǎrilor efectuate în grădiniță sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi 

în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări; 

i) inlocuirea oricarui personalului- ingrijitoare, bucatareasa- atunci cand este nevoie; 

j) raspunde de inventarul bunurilor 

k) justifica toate materialele de curatenie folosite si modul lor de folosire 

l) respecta normele de prevenirea si stingerea incendiilor si de protectie a muncii 

m) are in gestiune masinile de cusut, spalat, uscat si lenjeria, fetele de masa, prosoape, halate, paturi 

n) asigurarea zilnică a feţelor de masa, lenjeriilor de pat, şi a echipamentelor de protecţie pentru 

personalul grădiniţei- curate şi călcate 

o) spalarea şi călcarea lenjeriei de pat, feţelor de masa, huselor păturilor, halatelor si 

echipamentului de protecţie folosit de tot personalul din grădiniţă 

p) asigurarea curǎţeniei la locul de muncǎ; 

q) acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice; 

r) sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de 

activitate; 
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s) însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a normelor 

PSI. 

t) este interzisǎ pǎrǎsirea locului de muncǎ fǎrǎ aprobarea conducerii gradinitei directorului sau a 

administratorului. 

u) în funcţie de nevoile specificeale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi 

alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

v) neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

Art. 60.  

Asistenta are timpul de lucru de 8 ore zilnic şi acoperă perioada 7.00 – 15.00;  

În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, conducerea grădinței 

poate să modifice sau să decaleze programul de muncă și al pauzelor angajaților, cu acordul acestora. 

Art. 61.  

  Asistenta are următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a) Particicipă alături de medicul colectivității la examinarea copiilor în cadrul examinării medicale  

de bilanț al stării de sănătate 

b) Efectuează de două ori pe an ( la începutul și la sfârșitul anului de învățământ) controlul periodic 

al copiilor: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, aprecierea 

acuității vizuale și audutive , cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale. 

c) Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale 

din unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor şcolari 

sau de familie, consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de 

evidenţă specială, datele controalelor medicale.  

d) Urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului 

preşcolarilor ( conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fişele 

medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.  

e) Întocmesc evidenţa copiilor amânaţi medical de la începerea şcolarizării la vârsta de 7  

ani şi urmăresc dispensarizarea acestora.  

f) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.  

g) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a 

copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.  

h) Îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare)  

a organismului copiilor.  

i) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării  

acestora şi la servirea mesei.  

j) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind  

alimentaţia copiilor.  

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

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

alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului 

alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru 

persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite 

pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.  

l) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, 

semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.  

m) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari.  

n) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.  

o) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii.  
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p) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi 

efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.  

q) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) 

laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare 

de boli transmisibile în colectivitate.  

r) Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, tratamentul profilactic 

al preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.  

s) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă 

anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă sau/şi familiile preşcolarilor.  

t) Ţin evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are 

obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  

u) Întocmesc zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în 

colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de 

medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.  

v) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc alimentar, 

dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţă 

conducerii colectivităţii deficienţele constatate.  

w) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), 

calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).  

x) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu 

părinţii, copiii şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţă.  

y) Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspund de 

utilizarea lor corectă.  

z) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de 

materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.  

aa) Însoţesc copiii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora într-o excursie sau tabără de vacanţă, pe 

toată durata acesteia.  

bb) Acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la 

unităţile sanitare.  

cc) Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului.  

dd) Supraveghează preşcolarii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către 

medic.  

ee) Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi 

detaşate în aceste unităţi. 

 

Capitolul 4.  

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 

 

Art. 62.  

(1)Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă 

aplicabile. 

Art. 63.  

 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 

începutul anului şcolar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău va comunica în scris 

personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
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   Art. 64   

Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele 

postului. Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale 

individuale. 

    Art. 65 

 (1) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate pentru 

personalul nedidactic  si 1-10 septembrie din anul urmator perioadei evaluate pentru personalul didactic 

respectiv didactic auxiliar; 

    Art. 66 

Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei 

evaluate. 

   Art. 67 

Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele 

categorii de salariati: 

a) persoanele angajate ca stagiari, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei 

corespunzătoare stagiului de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; 

b) persoanele al caror contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care 

evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii; 

c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical 

sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioada 

cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii. 

    Art.68 

(1)In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se 

face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri: 

a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat 

inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana 

la incetarea sau modificarea raporturilor de munca; 

b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel 

superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite 

sau cand este promovat in grad superior. 

   Art. 69 

Criteriile generale de evaluare a personalului care ocupă posturi didactice: 

1. Proiectarea activităţii,; 

2. Realizarea activităţilor didactice,; 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării, 

4. Managementul clasei de elevi, 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale, 
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare,; 

7. Conduita profesională, 

   Art. 70 

Criteriile generale de evaluare a personalului care ocupa posturi didactic auxiliare: 

1. Cunostinte si experienta necesare funcţiei evaluate ; 

2. Comportament în situaţii de criză ; 

3. Abilităţi de comunicare ; 

4. Asumarea responsabilităţii; 

5. Capacitate de sinteză ; 

6. Complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor ; 

7. Judecata şi impactul deciziilor  

8. Influenţă, coordonare şi supervizare 
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9. Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile ; 

10. Îndemănare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice ; 

    Art. 71 

(1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii 

desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de 

învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii. 

(2) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul 

profesoral al unităţii de învăţământ. 

(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, 

dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, 

documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au 

desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal. 

    Art. 72 

(1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de comisie metodice, pe 

specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de evaluare prevăzut în anexa 1 a prezentei 

metodologii. 

(2) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul 

şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului 

activităţilor de evaluare prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie. 

(3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de 

autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) 

şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie. 

    Art. 73 

(1) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului 

didactic/didactic auxiliar. 

(2) Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă 

propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în 

cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la 

autoevaluare. 

(3) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar 

şi stabileşte punctajul final de evaluare. 

(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este: 

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine; 

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 

(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru 

fiecare angajat în parte. 

(6) Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor 

didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Art. 74 
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(1) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse 

la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa 

consiliului de administraţie. 

(2) Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în 

termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente 

pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie. 

   Art. 75 

Criteriile generale de evaluare a personalului care ocupa posturi nedidactice: 

1. Cunoştinţe şi experienţă 

2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor 

3. Contacte şi comunicare 

4. Condiţii de muncă 

5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale; 

   Art. 76 

(1) Evaluarea este realizată de către conducătorul ierarhic superior  ( administratorul de patrimoniu) , în 

baza fișei de evaluare , ținând cont de cerințele fișei postului fiecărei funcții în parte. Persoana care 

realizeaza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa de 

evaluare; Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu, calificativul 

fiind stabilit pe baza notei finale, după cum urmează: 

Între 1,00 - 2,00= nesatisfăcător 

Între 2,01- 3,50= satisfăcător 

Între 3,51- 4,50= bine 

Între 4,51- 5= foarte bine 

(2) După aducerea la cunoștința persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în fișa de 

evaluare, acesta semnează și se datează de către evaluator și persoana evaluate. În cazul în care între 

persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute,comentariile 

persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare și evaluatorul poate modifica fișa de evaluare 

dacă se ajunge la un punct comun 

(3) Fișa de evaluare se înaintează contrasemnatarului, respectiv directorului și Consiliului de 

Admnistrație. 

(4) Fișa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului (Consiliului de 

Administrație), în următoarele cazuri: aprecierile consemnate nu corespund realității sau între evaluator 

și persoana evaluate există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun accord 

(5) Semnarea fișelor de evaluare contrasemnate, de către personalul nedidactic 

Art. 77 

 (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste printr-o cerere de reevaluare depusa la 

secretariat. 
(2)  Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului 

acordat de consiliul de administraţie. Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de 

învăţământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a 

calificativului. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este 

formată din 3 - 5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru 

profesionalism şi probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate. 

Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în 

consiliul de administraţie. Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa 

de contencios administrative competentă. La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau 

calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale 

din unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi 

poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 
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(3) Personalul nedidactic nemulţumiţt de rezultatul evaluării pot să îl conteste la director care 

soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a 

celui întocmit de evaluator şi avizat de contrasemnatar. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile 

lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluate a fişei de evaluare contrasemnată şi se 

soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea 

contestaţiei . Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei 

competente, în condiţiile legii 

Art. 78 

 Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa individuala 

a postului pentru personalul didatic, auxiliar si nedidactic, in functie de necesitatile gradinitei. 

 

 

Capitolul  5.  

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 

 

 

Art. 79.  

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar pentru 

încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi 

pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

unităţii/instituţiei conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Art. 80.  

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.81. 

Nerespectarea sarcinilor de serviciu, a relatiilor de colaborare sau de subordonare stabilite de fisa  

postului sau de ROFUIP, parasirea locului de munca fara acordul directorului si fara bilet de voie , 

folosirea unui limbaj pe un ton nepotrivit,  jignitor, licentios intre angajatii unitatii, nerespectarea 

măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei 

COVID-19, îndeosebi purtarea necorespunzătoare a măștii sau nepurtarea acesteia sunt considerate 

abateri disciplinare. 

 

Art.82. 

(1)Abateri disciplinare 

Incalcarea cu vinovăție de către salariații Grădiniţei cu P.P. „Căsuța cu Povești”  Zalău  indiferent de 

functia pe care o ocupa, a obligatiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevazute în 

prezentul regulament, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare. 

(2) Sunt abateri disciplinare: 

a) Nerespectarea sarcinilor de lucru și a termenelor stabilite în rezolvarea acestora 

b) Intarzierea sistematică în efectuarea atribuțiilor de serviciu. 

c) Intârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 

d) Absența nemotivată de la serviciu 3 zile consecutive sau 4 zile în ultimile 6 luni; 

e) Absența nemotivată de la ședințele de Consiliu Profesoral pentru personalul didactic 

f) Intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; 

g) Atitudinile necuviincioase (injurii, pedepse corporale aplicate copiilor) în timpul exercitării 

atributiilor de serviciu; 
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h) Violenţa psihologică – bullying-ul (acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau 

cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un 

dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de 

intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau 

a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate 

de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 

defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune 

sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile 

destinate educaţiei şi formării profesionale). 

i) Nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter; 

j) Refuzul nejustificat de a indeplinii sarcinile si atributiilor prevazute în fisa postului 

k) Refuzul semnării procesului verbal al ședințelor Cosiliului Profesoral de către cadrele didactice 

l) Neglijența repetată în rezolvarea lucrarilor; 

m) Manifestari care aduc atingerea prestigiului gradinitei din care face parte; 

n) Părăsirea serviciului fara motiv intemeiat si fara a avea in prealabil aprobarea conducerii. 

o) Desfășurarea unei activități personale sau private în timpul orelor de program; 

p) Lăsarea preșcolarilor nesupravegheați 

q) Solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizarii unor informații sau facilități de servicii 

care să dăuneze activității grîdiniței; 

r) Introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii in unitate a bauturilor alcoolice, 

pentru a fi consumate la locul de munca; 

s) Intrarea și rămânerea în grădiniță sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor sau substantelor 

stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, precum și în cazul în care este rănit sau intr-o 

stare avansata de oboseala, de natura a pune in pericol siguranta sa si a celorlalti; 

t) Introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanțe/medicamente al 

caror efect pot produce dereglari comportamentale; 

u) Intruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională; 

v) Orice alte fapte interzise de lege. 

w) Fumatul în incinta unității, întârzierea de la programul de lucru,  violența fizică și verbală, 

refuzul de a se supune aplicării politicilor de securitate și protecție a muncii, consumul de alcool 

sau de medicamente care pot produce dereglari comportamentale, sunt considerate abateri grave 

și se sancționează conform prezentului regulament. 

x) Nepurtarea măștii de protecție sau purtarea necorespunzătoare a acesteia  

(3.1) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și didactic auxiliar în raport cu 

gravitatea abaterilor, sunt: 

a) observație scrisă 

b) avertisment , 
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

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

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

Notă: Pentru cadrele didactice,sancţiunile prevăzute la lit.d-f se aplică de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean. 

(3.2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta.  

(3.3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i 

se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.; 

mailto:gradinita10_2008@yahoo.com


       Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CĂSUȚA CU POVEȘTI” 

Jud.Sălaj, Loc.Zalău, str. Dumbrava,  nr. 1, cod postal: 450112, 

CUI 31989779,  tel/fax 0360404985  

e – mail : gradinita10_2008@yahoo.com 

 

28 

 

(3.4.)Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea 

unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la 

registratura unităţii/instituţiei de învăţământ. 

(4.) Sancțiunile disciplinare și răspunderea salariaților din categoria personal nedidactic se vor aplica 

corespunzator prevederilor art.248-275 din Legea 53 / 2003 republicată (Codul Muncii) . 

a) avertismentul scris 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-

3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(5)  Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune 

(6) Daca o fapta, un eveniment nu este reclamata intr-un interval de 1 an de zile aceasta se prescrie 

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 82 alin. (3.1) lit. a) 

, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

Art. 83. 

 (1)Reguli referitoare la procedura disciplinară 

a) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii 

disciplinare, împrejurarile în care aceasta a fost săvârsita, gradul de vinovatie si consecintele 

abaterii, comportarea generala în serviciu a salariatului, precum si de existenta in antecedentele 

acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate, în conditiile prevazute de lege. 

b) În vederea desfasurarii prealabile, salariatul este convocat in scris cu minimum 48 de ore înainte 

de audiere, de catre comisia de cercetare disciplinara numita de consiliul de administratie al 

gradinitei, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.  

c) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute mai sus fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare 

prealabile. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris, precum 

şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. 

Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în 

apărare. 

d) În cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi sa sustina toate 

apararile în favoarea sa si să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele 

si motivatiile pe care le consideră necesare, precum si dreptul de a fi asistat la cererea sa 

formulata in scris , de catre un reprezentant al salariatilor. 

e) Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub aspectul nulitatii. De asemenea, audierea 

salariatului se considera a fi indeplinita printr-o declaratie ( nota explicativa), in care va răspunde 
la intrebarile persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabila. 

f) Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a completa o nota explicativa privitoare la 

abaterile imputate se consemneaza intr-un proces verbal. Procesul verbal va fi insotit de dovada 

aducerii la cunostinta salariatului a obligativitatii de a se prezenta la audiere sau de a raspunde la 

intrebarile persoanei desemnate pentru a efectua cercetarea prealabila. 

g) Audierea salariatului, precum si cercetarea prealabila a faptei, se realizeaza si se consemneaza in 

scris prin intocmirea unui referat de catre conducerea care aplica sanctiunea disciplinara. 

h) Sanctiunile disciplinare se aplica potrivit legii NU in ordinea prezentata la punctul 3.1 ci in 

funcţie de gravitatea faptei si a cumularii de antecedente  

i) Decizia de sanctionare se comunica in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce 

efecte de la data comunicarii ; 

j) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta; 
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k) Daca s-a dovedit nevinovatia persoanei sanctionate, persoanele cu rea credinta care au 

determinat, aplicarea sanctiunii disciplinare sau care care au reclamat fapte neadevarate, răspund 

disciplinar, material, civil si dupa caz penal.  

l) Cercetarea faptei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, 

consemnată la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar.  

m) Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

n) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 

15 zile de la comunicare, decizia respectivă la instantele competente. 

o) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. Art. 281 

(1)din Legea 1/2011  

p) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare 

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

administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi 

comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. 

q)  Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de 

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

se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.  

r) Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit 

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

unităţii de învăţământ, 

s)  Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a 

celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte 

potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea 

pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel 

în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel. 

(2) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum 

urmează: a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă 

organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al 

salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;  

b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 

membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a 

celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar 

judeţean Sălaj;  

 (3) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia; 

Art.84. 
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

 (1) Gradinita cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău   respectă şi garantează dreptul 

constituţional de petiţionare a salariaţilor, părinţilor şi copiilor din cadrul unitatii. 

(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers individual, scris 

şi semnat, adresat conducerii gradinitei, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere sau o 

reclamaţie. 

 (3) Petiţiile adresate conducerii grădinitei vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a corespondenţei, 

de îndată ce sunt primite, şi se va înmâna petentului dovada primirii şi înregistrării petiţiei. 

(4) Petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi 

vor fi clasate. 

 (5) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să se încadreze în 

termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002. 
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(6) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel ce a primit 

spre soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea termenului, care nu 

poate fi mai mare de 15 zile. 

(7) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeaşi problemă, acestea se 

vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate petiţiile. 

(8) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost adresată şi de 

persoana care a întocmit referatul de cercetare. 

(9)Consiliul de Administraţie va fi informat semestrial asupra modului de soluţionare a petiţiilor şi va 

stabili măsuri de eliminarea disfuncţiilor şi deficienţelor semnalate. 

(10) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor 

constituie abateri disciplinare: 

 a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 

 b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal şi a normelor 

prezentului regulament; 

 c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării fără a fi înregistrată şi fără 

a fi repartizată. 

(11) Abaterile prevăzute la alin.(10) se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în prezentul 

regulament 

 

Titlul V 

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

Capitolul 1.  

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

 

Secțiunea 1 Consiliul profesoral 

Art.85. 

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 

instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale: 

● conduce ședințele Consiliului Profesoral,  

● deschide, suspendă și închide ședinţele Consiliului Profesoral 

● supune la vot ordinea de zi 

● supune dezbaterii și/sau votului membrilor Consiliului Profesoral subiectele de pe ordinea de 

zi și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a 

abținerilor numărate și evidențiate de secretar în procesul-verbal al ședinței; 

● semnează procesul-verbal al ședinței; 

● asigură menținerea ordinii în ședințele Consiliului Profesoral 

(3) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(4) Personalul didactic al Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău  are obligația 

de a participa la şedinţele consiliului profesoral din Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu 

Poveşti”  Zalău . Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău   se consideră abatere disciplinară. 

(5) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 

total al cadrelor didactice din Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău    

(6) Cadrele didactice participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Cadrele didactice sunt 

obligate ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. 
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(7)Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul 

dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului profesoral spre aprobare timpul alocat fiecărui 

vorbitor, precum și timpul total de dezbatere al subiectului dezbătut. 

(8) Președintele Consiliului Profesoral poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în 

discuție. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă 

propunerea este adoptată cu majoritate simplă. 

(9) Nici o chestiune nu poate fi adusă în discuțiile Consiliului Profesoral dacă nu e cuprinsă în 

ordinea zilei, afară numai dacă nu a fost declarată urgența. Urgența se declară cu două treimi a 

membrilor prezenți cu motivare în procesul-verbal din care să rezulte învederat că întârzierea ar 

păgubi interesul general al grădiniței. 

(10) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către membrii Consiliului Profesoral prezenți 

la ședință, precum și dialogul între vorbitori în timpul dezbaterilor. 

(11) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu Poveşti”  Zalău  , precum şi pentru copii, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(12) Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău   numeşte, prin decizie, 

secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil 

şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(13) La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, în functie de tematica dezbatuta, 

personalul didactic auxiliar si/sau personalul nedidactic din unitatea de invatamant, reprezentanti 

desemnati ai parintilor, ai autoritatilor administratiei publice locale si ai operatorilor economici si ai 

altor parteneri educationali. La sedintele consiliului profesoral pot participa si reprezentantii 

organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar care au 

membri în unitate. 

(14)Sinteza dezbaterilor din ședințele Consiliului Profesoral se consemnează într-un proces verbal, de 

către secretar . 

(15) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul- verbal de şedinţă 

(16) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 

procese- verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 

unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău  . 

(17) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul Grădiniţei cu Program 

Prelungit „Căsuţa cu Poveşti”  Zalău  . 

(18) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă.   

Art.86. 

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

   a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ, care se face public;   

   b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;   
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   c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ;   

   d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale 

acestora;   

   e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după 

încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;   

   f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ şi ale statutului elevului;   

   g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;   

   h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de învăţământ 

cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru 

elevii din învăţământul primar;   

   i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a 

învăţământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune 

spre aprobare directorului;   

   j) avizează proiectul planului de şcolarizare;   

   k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se 

stabileşte calificativul anual;   

   l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice;   

   m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;   

   n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;   

   o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;   

   p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 

în condiţiile legii;   

   q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice 

alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;   

   r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.   

Art.87. 
Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

  c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

               Capitolul 2.  

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

 

Secțiunea 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art.88. 

   (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, 

mailto:gradinita10_2008@yahoo.com


       Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CĂSUȚA CU POVEȘTI” 

Jud.Sălaj, Loc.Zalău, str. Dumbrava,  nr. 1, cod postal: 450112, 

CUI 31989779,  tel/fax 0360404985  

e – mail : gradinita10_2008@yahoo.com 

 

33 

 

un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 

administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ.   

   (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu 

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali.   

   (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei privind educaţia formală şi 

nonformală.   

   (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.   

   (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.   

Art. 89. 

 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului educativ ale grupei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de 

către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, 

asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de 

administraţie;   

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor preșcolarilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea consiliului reprezentativ al 

părinţilor; 

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia 

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău; 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor, a asociaţiei de părinţi şi a partenerilor 

educaţionali în activităţile educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău; 

k) facilitează vizite, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional; 

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

Art.90 

 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

conţine: 

a) oferta educaţională a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău în domeniul 
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activităţii educative extraşcolare; 

b) planul anual  al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d) programe educative de prevenție și intervenție 

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare 

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare 

g) rapoarte de activitate anuale 

h) documente care reglementeaza activitatea extrascolara, in format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul scolar si minister, privind activitatea educativa extrascolara. 

Art. 91.  

 (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si 

extrascolare se regaseste in raportul anual de activitate, prezentat in consiliul de administratie. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara este parte a planului de dezvoltare institutionala a 

unitatii de invatamant. 

 

Secţiunea 2. Activitatea de dirigenţie a educatoarei/ institutorului / profesorului pentru 

învăţământul preşcolar 

Art.92 

(1)Profesorul diriginte coordonează activitatea grupei 

(2)În cazul învăţământului preşcolar, atribuţiile dirigintelui revin educatoarei/ institutorului / 

profesorului pentru învăţământul preşcolar. 

Art.93. 

La numirea educatoarei/ institutorului / profesorului pentru învăţământul preşcolar la grupă se 

are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune de studiu să aibă aceeaşi/acelaşi  

educatoare/ institutor / profesor pentru învăţământul preşcolar pe parcursul unui nivel de 

învăţământ 

Art. 94. 

    (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic. 

    (2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de copii pe care îl coordonează. Planificarea se 

avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 

    (3) Activităţile de suport educaţional, consiliere sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de educatoare/ 

institutor / profesor pentru învăţământul preşcolar în cadrul orelor de consiliere sau în afara orelor de 

curs, după caz. 
    (4)  Educatoarea/ institutorul / profesorul pentru învăţământul preşcolar desfăşoară activităţi educative 

extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea copiilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul 

vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de copii. 

Art.95. 

    (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legal educatoarea/ 

institutorul / profesorul pentru învăţământul preşcolar  stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se 

întâlneşte cu aceştia, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale 

copiilor. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem 

de videoconferinţă. 

    (2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare grupă 

se aprobă de către director, se comunică  părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se 

afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.   
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   (3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o 

programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau 

a dirigintelui, poate participa şi preșcolarul.   

Art.96. 

    În calitatea sa de profesor diriginte educatoarea/ institutorul / profesorul pentru învăţământul preşcolar  

are următoarele atribuţii: 

    1. organizează şi coordonează: 

    a) activitatea colectivului de copii; 

    b) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte 

ori este cazul; 

    c) activităţi educative şi de consiliere; 

    f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv 

activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;   

    2. monitorizează; 

    a) frecvenţa; 

    c) participarea şi rezultatele copiilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

    d) comportamentul copiilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

    e) participarea copiilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

    3. colaborează cu: 

    a) coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea 

privind activitatea copiilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi  pentru toate 

aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe preșcolari;   

    b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere; 

    c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de copii, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu aceştia, pentru rezolvarea unor probleme administrative 

referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de grupă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru 

soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de copii; 

    d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea copiilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri 

implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

    e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

    f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare  

    g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la copii; 

    4. informează: 

    a) copiii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ; 
    b) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre comportamentul copiilor, despre frecvenţa acestora la 

activităţi; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum 

şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

    5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Art.97. 

Educatoarea / institutorul / profesorul pentru învăţământul preşcolar în calitatea sa de profesor diriginte 

mai are şi următoarele atribuţii: 

    a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupă, împreună cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali; 

    b) completeaza caietul de evidenta a activităţilor cu copiii, cu toate datele personale ale acestora; 

    c) completează documentele specifice colectivului de copii şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al copiilor; 
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    d) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei; 

Art. 98. 

 Dispoziţiile art. 92 şi 98 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din învăţământul 

preşcolar 

Art. 99.  

 (1) La Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

d) Comisia pentru controlul managerial intern; 

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, 

iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel 

de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău  

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  Consiliul profesoral al 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău au stabilit următoarele responsabilități, 

comisii temporare și ocazionale: 

• grupul de acțiune antibullying: 

• responsabil pentru implementarea Codului de conduită etică al grădiniței- 

• responsabil cu siguranța școlară și menținerea legăturii cu reprezentantul M.A.I./I.P.J. S.J- 

• responsabil imaginea grădiniței 

• responsabil cu biblioteca și cabinetul metodic 

• comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră 

• comisia de cercetare disciplinară 

• comisia de inventariere 

• comisia responsabilă evaluare oferte 

• comisia SNAC 

• comisia elaborare PDI 

• comisia elaborare ROFG 

• comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de învăţământ  

• comisia de evaluare a personalului didactic si didactic auxiliar 

• comisia de contestații a evaluarii a personalului didactic si didactic auxiliar 

• echipa de coordonarea a Programului național Școala Altfel 

Art. 100.  

(1)Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 99 alin. 

(2) lit. b), e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 

nominalizaţi de consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Activitatea comisiilor din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău şi 
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documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu 

Poveşti” Zalău. 

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie 

de nevoile proprii.   

 

 

 

Titlul VI 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Capitolul 1. 

Compartimentul secretariat 

 

Art. 101.  

 (1) În Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău nu este aprobat post de 

secretar prin urmare serviciul de secretariat este indeplinit de adm. financiar fără a fi 

remunerată . 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

Art. 102.  

 Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii 

d) înscrierea copiilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) rezolvarea problemelor specifice de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor a statelor 

de funcţii; 

g) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor 

de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

h) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

i) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 

legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

j) întocmirea statelor de personal; 

k) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 

l) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

m) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

n) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul 
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intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Art. 103.  

 (1) Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind 

responsabil cu siguranţa acestora. 

(2) Secretarul răspunde de securitatea condicilor de prezență şi le arhivează după completarea 

acestora . 

  (3) In situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, 

si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de invatamant, cu acordul 

prealabil al personalului solicitat. 

(4) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor  sau a altor documente școlare de obţinerea de 

beneficii materiale. 

 

Capitolul 2. 

Serviciul financiar 

 

Secţiunea 1. Organizare şi responsabilităţi 

Art.104. 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, 

evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu 

privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 

regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, administratorul financiar, denumit generic „contabil”. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ.  

(4) Administratorul financiar al Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău lucrează 

după următorul program : 8 h/zi, între orele 8.00-16.00 ; cu 20 minute pauză pe parcursul zilei 

Art. 105.  

Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de 

administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

k) implementarea procedurilor de contabilitate; 
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l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele 

legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precum si operarea in sistemul SIIR. 

 

 

Secţiunea 2. Management financiar 

Art.106. 

 (1) întreaga activitate financiară a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău se 

organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău se desfăşoară pe 

baza bugetului propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 107.  

 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de 

achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 108.  

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 

 

Capitolul 3.  

Compartimentul administrativ 

 

 

Secţiunea 1. Organizare şi responsabilităţi 

Art.109. 

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde 

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ.   

(3) Administratorul de patrimoniu al Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu Poveşti” Zalău are o 

normă de 8 h /zi,  după cum urmează : 7:00- 15:00- zilnic, miercuri 7:00-13:00 și 15.00-17,00 ,cu 20 

minute pauză pe parcursul zilei 

Art. 110.  

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

a) gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie 

şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 

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

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 
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gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

g) evidenţa consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

Secţiunea 2. Management administrativ 

Art.111. 

Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 112.  

 (1) Inventarierea bunurilor Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău se realizează 

de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Grădiniţei cu 

Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău se supun aprobării către director, la propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art. 113.  

 Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul 

de administraţie. 

Art. 114.  

Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de 

învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

 

 

Titlul VII 

Preșcolarii 

 

Capitolul 1.  

Dobândirea şi exercitarea calităţii de preşcolari 

 

Art.115. 

 Beneficiarii primari ai educaţiei sunt preşcolarii. 

Art. 116.  

(1) Dobândirea calităţii de preşcolar se obţine prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.  

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu 

Poveşti” Zalău , cu respectarea legislaţiei în vigoare, a ROFUIP NR.5447/2020 şi a regulamentul de 

organizare şi funcţionare Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău, ca urmare a 

solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

La înscrierea copiilor în gradiniță nu se percep taxe de înscriere și este interzisă discriminarea după orice 

fel de criteriu. 

Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniță sunt: 

● Cerere de înscriere; 

● Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale; 

● Copie dupa certificatul de nastere al copilului  

● Copie după CI a părinților; 
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● Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor în vigoare; 

● Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale. 

Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal, are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii 

unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari 

din colectivitate/unitatea de învăţământ. Daca un prescolar nu are vaccinarile facute, parintii vor intocmi 

o declaratie pe proprie raspundere ca nu se vor indrepta in vreun fel cu reclamatii sau sesizari spre 

gradinita, in cazul imbolnavirii copilului. 

Art. 117. 

Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Conform prevederilor  art. 23, alin (1) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar cuprinde ”educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi 

învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;” 

Conform Legii nr. 185 din 20.08.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011: ” Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinţilor, în limita 

numărului de locuri, pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani, 

asigurându-se finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per 

preşcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului.” 

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere la Grădinița cu P.P. “Căsuța cu Povești” Zalău, este mai 

mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departaje generale (stabilite de 

MEC) şi criterii de departajare specifice (elaborate de Consiliul de administrație al grădiniței). Pentru 

asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerea gradinitei,  va afişa, la vedere, 

pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost 

proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar viitor (pe grupe de 

vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul 

de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. 

Art.118. 

(1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la activitățile stabilite în programul zilnic al unității de 

învățământ, se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare 

absență.  

(2)Motivarea absenţelor se face de către educatoare/profesorul pentru învăţământul preșcolar în ziua 

prezentării actelor justificative.   

(3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de 

medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care preșcolarul a fost 

internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în 
evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale copiilor.   

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

părintelui sau reprezentantului legal al preșcolarului , adresate educatoarei.  

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar.   

Art.119. Pentru asigurarea hranei copiilor aflati la program prelungit, parintii sau sustinatorii legali 

platesc o contributie stabilita de 9 ron/ zi/ copil 

Art.120. Datele personale, extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemnează în 

registrul de evidenţă a înscrierii copiilor. 

Art.121. Transferarea prescolarilor de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a 

susţinătorilor legali, cu avizul unităţii în limita locurilor planificate pe baza unei cereri  
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Art.122. În demersul educaţional este interzisă discriminarea preșcolarilor după criterii care vin în 

contradicţie cu drepturile sale. 

Art.123. În demersul educaţional al educatoarei, jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală de 

învăţare, mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacităţii prescolarului, ca un drept a l acestuia 

si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuinţelor proprii. 

 

Capitolul 2. 

Activitatea educativă extraşcolară 

Art.124. 

Activitatea educativă extraşcolară din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău este 

concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii 

organizaţionale a grădiniţei şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei 

şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale preșcolarilor. 

Art. 125.  

 (1) Activitatea educativă extraşcolară din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   

Poveşti” Zalău se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău 

se poate desfăşura fie în incinta grădiniţei, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în 

cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, 

turistice, de divertisment. 

Art. 126.  

(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   

Poveşti” Zalău pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de 

educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupepreşcolari, de către 

educatoare, profesor pentru învăţământul preşcolar, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Grădiniţei cu 

Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale 

consiliului reprezentativ al părinţilor, a  tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi cu 

resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării. 

 (6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se derulează 

conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau 

reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.   

(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău. 

Art. 127.  

Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a 

evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.   
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Art. 128.  

 (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa 

cu   Poveşti” Zalău este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Grădiniţei cu 

Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi 

aprobat în consiliul de administraţie. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul Grădiniţei cu 

Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău este inclus în raportul anual privind calitatea 

educaţiei în respectiva unitate. 

 

 

Capitolul 3.  

Evaluarea copiilor 

 

Art. 129.  

Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află copilul raportat la competenţele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. 

Art. 130.  

 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preșcolar se realizează pe nivele de vârstă și 

domeii de dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltare socio-emoțională, capacități și 

atitudini în învățare, dezvoltarea limbajului și a comunicării și premisele scrierii și citirii, dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii. 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback 

real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

Art. 131. 

(1)  Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.   

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de 

beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade 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. 

Art. 132. 

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice 

ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) evaluări orale; 

b) experimente și activități practice; 

c) interviuri; 

d) portofolii; 

e) probe practice; 

f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de 

către Ministerul Educației /inspectoratele școlare. 

Art.133. 

Educatoarea foloseste pe tot parcursul preşcolarităţii Fişa de progres şi Caietul de observatii 

psihopedagogice 
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Art. 134. 

Rezultatele evaluării se exprimă prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului. 

Art. 135. 

Rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali in mod 

particular, confidenţial şi semnează de luare la cunoştinţă fişa de progres. 

 

 

Capitolul 4.  

Transferul preşcolarilor 

 

Art.136. 

Preșcolarii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ 

la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

Art. 137. 

(1)Transferul preșcolarilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al grădiniței la care se 

solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău. 

(2)Transferul copilului la o altă grădiniță, va fi aprobat doar după achitarea sumelor datorate pentru 

plata mesei la zi. 

Art. 138.  

(1) In Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău se pot transfera de la o grupă la alta, 

în aceeaşi grădiniţă sau de la o grădiniţă la alta , în limita efectivelor maxime de preşcolari. 

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

antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului 

maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art.139. 

Transferurile se pot face oricând în timpul anului școlar. 

 

 

Titlul VIII 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 

 

Capitolul 1. 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 140.  

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

fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

Art. 141.  

 (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare 

generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la 

politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în 

funcţionarea acestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, 
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prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

(3) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—evaluare; 

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 

învăţământ. 

(4) Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău şi personalul didactic 

nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte 

doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente. 

 

Capitolul 2.  

Evaluarea internă a calităţii  educaţiei 

 

Art.142 

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Grădiniţa cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 143.  

 (1) În conformitate cu prevederile legale, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin legea: 87/2006  la nivelul 

Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa cu   Poveşti” Zalău se înfiinţează Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) denumită în continuare CEAC. 

 (2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău 

elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău este direct 

responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 144.  

 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

 (2) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău. 

Art. 145. 

Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferită de instituţia de 

învăţământ cu scopul de :  

a)  a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi 

standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare ; 

b)  a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programare de studiu de nivelul 

învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi 

credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei  din unitate 

c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în instituţie; 

d)  a răspunde cerinţelor ARACIP propuse Ministerului Educaţiei Naţionale politicii şi strategiei de 

permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar. 

Art. 146. 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 modificată prin legea 87/2006 privind 

asigurarea calităţii, înţelegem: 
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a) Educaţia se referă la programele şi activităţile nivelului de învățământ preşcolar existent în cadrul 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești,, Zalău. 

b) Organizaţia furnizoare de educaţie este  Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești,, Zalău. 

c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţii. 

d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt copiii de vârstă preşcolară. 

e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt, familiile beneficiarilor direcţi, comunitatea locală, într-un sens 

larg, întreaga societate. 

f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat diplomele sau certificatele de 

studiu care atestă nivelul de şcolarizare, exprimare în termenii rezultatelor de învăţare. 

g) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. 

i) Evaluarea Calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie 

furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci 

când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma 

evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională 

specializată, aceasta ia forma evaluării externe. 

 j) Asigurarea calităţii educaţiei se realizează printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează 

încrederea beneficiarilor că organizaţia de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea 

calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie , în conformitate 

cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii 

educaţiei. 

k) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar, presupune activităţi şi tehnici cu 

caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnata pentru a verifica 

respectarea standardelor prestabilite. 

l) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea 

organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, 

precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

m) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea 

standardelor, pentru funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii. 

n) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare 

de educaţie. 

o) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc 

nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 

p) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a 

unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel 
naţional, european sau mondial. 

q) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului  de realizare a unei 

activităţi desfăşurate de o  organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la 

standarde de referinţă. 

Art.147. 

 (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se înfiinţează la nivelul organizaţiei furnizoare  de 

educaţie la începutul anului şcolar în conformitate cu prevederile legale și are un mandat de 4 ani. 

 (2) Conducerea ei operativă este asigurată de un coordonator desemnat de director. 

Art. 148. 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile din învăţământul 

preuniversitar cuprinde : 

a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret sau deschis de către Consiliul Profesoral şi 

aprobat de consiliul de administraţie; 
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c) un reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

d) un reprezentant al Consiliului Local 

e.) liderul de sindicat 

      Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ, cu excepţia 

persoanei care asigură conducerea ei operativă. 

Art. 149.  

Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sunt : 

Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurarea a calităţii, aprobate de 

conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor: 

          A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, 

definită prin următoarele criterii: 

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

b) baza materială; 

c) resursele umane; 

B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine 

rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

a) conţinutul programelor de studiu ; 

b) rezultatele învăţării; 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică şi metodică ; 

d) activitatea financiară a organizaţiei; 

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 

b) proceduri privind  iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate; 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

f) baza de date actualizată sistematic cu referire la asigurarea internă a calităţii; 

g) transparenţa informaţiilor de interes public; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii; 

         i) Elaborează anual un raport de evaluare internă a calităţii educaţiei în organizaţia respectivă. 

Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. 

         j) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 (5) Comisia se întruneşte în şedinţă lunar, conform graficului, respectiv în 

şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea coordonatorului CEAC, sau a două treimi din 

numărul membrilor săi. Şedinţele CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două 

treimi din totalul membrilor prezenţi. 
(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC, adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul 

membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEAC se fac publice prin panoul CEAC din sala profesorală. 

(7) CEAC îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectele de  

strategie instituţională; 

b) evaluează modul de aplicare a standardelor de referinţă, indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar precum şi standardele 

de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în conformitate cu notele de probleme 

transmise de evaluatorii externi; 

c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare  

a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

d) membrii CEAC respectă Codul de etică profesională în evaluare; 

e) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv 
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de evaluare internă a calităţii; 

f) aplică fişele de observare şi evaluare internă a calităţii şi face propuneri 

în vederea eliminării disfuncţiilor existente; 

g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici 

publicate pe site-ul ARACIP; 

h) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J Sălaj, MECS  

sau/şi ARACIP, măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. 

(8) Membrii CEAC pot fi revocaţi din funcţie prin decizia coordonatorului 

CEAC  (în cazul în care coordonatorul CEAC este conducătorul organizaţiei) în urma consultării 

Consiliului Profesoral: 

a) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse 

motive pe o perioadă mai mare de 60 zile; 

b) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de coordonator; 

c) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare; 

d) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspundere disciplinară,  

cu repercusiuni asupra prestigiului  grădiniței,  I.S.J., ME şi/ sau a ARACIP, după caz.  

 

Art. 150. 

(1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea operativă a comisiei. În conformitate cu legislaţia în 

vigoare, această funcţie este echivalentă cu cea de Responsabil cu Asigurarea Calităţii pe instituţie. 

 (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează 

documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. 

(3)  Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale: 

a) reprezintă CEAC în raporturile cu ISJ Sălaj, ME, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice  sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc., interesat în 

domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens; 

b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament; 

c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi evaluării în unitatea de învăţământ; 

e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor din 

învăţământul preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv; 

f) informează ISJ Sălaj, ME, ARACIP, privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice 

unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri ameliorative; 

g) elaborează rapoartele anuale de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale 

activităţilor desfăşurate prin inspecţiile şcolare şi de evaluare instituţională de către ISJ, pe care le 

înaintează atât Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, ISJ Sălaj, direcţiilor de specialitate 
din cadrul ME cât şi ARACIP; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către ISJ Sălaj, ARACIP şi ME. 

  

 

Capitolul 3.  

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

 

Art. 151. 

(1)O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 

periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 

în învăţământul Preuniversitar. 
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(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în 

conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

învăţământul Preuniversitar. 

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale. 

(5) în cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română 

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

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

percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru 

această activitate 

 

 

TITLUL IX 

Partenerii educaţionali 

 

Capitolul 1.  

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art.152. 

  (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali preşcolarului sunt parteneri educaţionali principali ai 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău. 

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie—

şcoală. 

Art. 153.  

 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informaţii 

referitoare numai la situaţia propriului copil. 

Art. 154.  

 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului nu are acces în incinta Grădiniţei cu 

Program Prelungit „Căsuţa cu   Poveşti” Zalău  numai în cazuri extraordinare, cu aprobarea 

directorului unității, conform O.M. 5.487/1.494/2020 și O.M. 787/28.08.2020, ordine ce 

reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. 

Art. 155.  

Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 156.  

 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului în 

care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău implicat, educatoarea /institutorulprofesorul pentru învăţământul 

preşcolar. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la 
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discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. în situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii 

unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

(2) în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, acesta are dreptul 

de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

Art. 157.  

Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor. 

 

Capitolul 2.  

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art.158. 

(1)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului răspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul gradinitei, cauzate de copil. 

(2)Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa 

cu   Poveşti” Zalău, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele 

medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. 

(3) La înscrierea copilului în Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a anunţa asistenta medicală asupra alergiilor sau 

regimurilor alimentare ale copilului 

(4)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în 

grădiniţă iar la terminarea programulu să-l preia. În cazuri excepţionale, părintele sau susţinătorul legal 

care nu poate desfăşura o astfel de activitate, împuterniceste o altă persoană, după ce, în prealabil a 

anunţat cadrele diadctice de la grupă. 

(5)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului, prin mijloacele stabilite 

de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată într-o anexa a  

caietului de evidenţă a activităţilor cu copiii , anexa ce va cuprinde nume, dată şi semnătură 

părintelui, tutorelui sau susţinătorul legal şi care este aprobată de consiliul de administraţie al 

grădiniţei. 

(6)Părintele sau reprezentantul legal al prescolarului, are obligatia de a-l susține pe acesta în 

activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu personalul grădiniței pentru desfășurarea în condiții 

optime a acestei activități. 

Art. 159.  

Respectarea prevederilor ROFUIP nr. 5447/2020 și a regulamentului de organizare și functionare a 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău este obligatorie pentru părinții sau 

reprezentanții legali ai copiilor/elevilor. 

 

Capitolul 3.  

Adunarea generală a părinţilor 

Art.160 

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

copiilor de la grupă. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 
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manageriale a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău privind activităţile şi 

auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor 

necesare educării copiilor  

(3) în adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii şi nu 

situaţia concretă a unui copil.  Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului respectiv 

Art. 161. 

 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorul/institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul preşcolar, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din 

numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai 

copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.  

 

Capitolul 4.  

Comitetul de părinţi 

 

Art.162. 

(1) În Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, la nivelul fiecărei grupe/clase, 

se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de educatoarea/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar care prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 de 

zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă se compune din 3 persoane: un preşedinte 

şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe 

care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar. 

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali ai copiilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

Art. 163.  

 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei şi a Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău; 

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, 

asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în 

mediul şcolar; 

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei şi 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, prin strângerea de cotizaţii voluntare de 

la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau 

juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale 

în domeniul financiar; 

e) sprijină conducerea Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău şi 
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educatoarea/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar şi se implică activ în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a Grădiniţei cu Program 

Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău  

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare; 

h) prezintă anual adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea 

există. 

Art. 164.  

Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi prin aceasta în relaţie 

cu conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău  şi alte foruri, 

organisme şi organizaţii. 

Art. 165 

(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar 

prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul 

financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ şi a 

grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.   

(2) Sponsorizarea unei grupe de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor sau a personalului din 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău în strângerea fondurilor şi 

gestionarea de fonduri. 

 

Capitolul 5.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

 

Art.166. 

 (1) La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău funcţionează Consiliul 

reprezentativ al părinţilor.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău 

este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe grupă din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, care 

nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii 

şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 

unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic — voluntariat 

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, membri ai acesteia 

Art. 167.  

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 
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Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar in prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi.În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se revocă pentru o dată 

ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice.  

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

  (7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin 

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.   

Art. 168.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău discipline şi domenii care 

să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile 

cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susţine Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu Poveşti” Zalău în derularea programelor de 

prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău în comunitatea 

locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău în organizarea şi desfăşurarea 

tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău în organizarea 

şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 

care au nevoie de ocrotire; 

i) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău, la solicitarea cadrelor didactice; 

j) sprijină conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău în asigurarea 

sănătăţii şi securităţii preșcolarilor 

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;   

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;   

m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

internate şi în cantine;   

n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala 

după şcoală".   

Art. 169.  

 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   
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Poveşti” Zalău poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de 

către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau 

juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional 

 

Capitolul 6.  

Contractul educaţional 

 

  Art.170. 

(1) Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău încheie cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor, un contract educaţional în care sunt înscrise 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor,  

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta a fost 

particularizat la nivelul grădiniței prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului 

de părinţi al unităţii de învăţământ.   

Art. 171.  

 (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-

un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art. 172.  

 (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare — respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, 

obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susţinător legal, altul pentru Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” şi îşi produce 

efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în 

cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document 
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Capitolul 7.  

Grădiniţa şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între  

unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali 

 

Art.173. 

Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unităţii de învăţământ. 

Art. 174. 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, 

instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Art. 175.  

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” , de sine stătător sau în parteneriat cu 

autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de 

cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele 

asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte 

de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 

Art.176. 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu  Poveşti” Zalău, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor 

dobândite sau de accelerare a învăţării 

Art. 177. 

(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 

unitatea de învăţământ. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 

electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 

securităţii copiilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art. 178. 

 (1) Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu   Poveşti” Zalău protocoale de parteneriat cu 

organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de 

dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3) în cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa cu   

Poveşti” Zalău, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării 

securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, 

prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa cu   Poveşti” Zalău poate  încheia protocoale de 
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parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv 

principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din 

statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

Titlul X 

Dispoziții finale și tranzitorii 

 

Art. 179. 

În grădinița de copii se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de 

discriminare a preșcolarilor și a personalului din unitate  

 Art.180.  

În Grădiniţa Cu Program Prelungit ,, Căsuţa cu Poveşti,, Zalău fumatul este interzis cu desăvârșire atât 

în interiorul grădiniței, cât și în curtea grădiniței și abaterea de la acest articol se constituie ca abatere 

disciplinară. 

Art. 181. Conform Ordinului  5338/2015/ 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 emis de Ministerul Educaţiei și Ministerul Sănătăţii 

personalul grădiniței ,precum și vizitatorii vor respecta, pe toată perioada prezenței în unitate, toate 

măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei 

COVID-19, prelucrate și asumate prin semnătură . 

Art.182. 

În Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa cu Poveşti,” Zalău se asigură dreptul fundamental la 

învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor şi a personalului din unitate. 

Art. 183.  

Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.   

 

ANEXA 

la regulamentul-cadru 

 

Modelul contractului educațional 

Nr………. /........................... 

 
I. Părţile semnatare: 

1. Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești”, cu sediul în Zalău, str. Dumbrava nr. 1, prin 

reprezentantul său legal, director prof. Maghiu Paula Lucia  

2. Beneficiarul indirect, dna / dl ……………………………………………........,părinte / 

tutore/susținător legal al preşcolarului, cu domiciliul în.............................................................. 

3. Beneficiarul direct al educației,  .…………………………………………………, preșcolar. 

II. Scopul contractului: 

Scopul contractului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părților: 

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul -cadru de 

organizare și funcționare a Grădiniței cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *) 

1. Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Zalău se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ în conformitate cu Normele 
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de igienă –Ministerul Sănătății, text publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr.787/ 28.08.2020. 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în 

vigoare. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile 

legislației specifice în vigoare. 

e) să respecte programa instructiv-educativă, aprobată de ME. 

f) să pună la dispoziţia copiilor toate facilităţile oferite de grădiniţă: săli de grupă şi odihnă, hrană, 

asistenţă medicală, jucării, precum şi materialele didactice şi aparatura multimedia de care 

dispune in conformitate cu Normele de igiena –Ministerul Sanatatii text publicat în Monitorul 

oficial, Partea I, nr.787/ 28.08.2020. 

g) să stabilească meniul pentru copii împreună cu o comisie formată  din  director, asistent  medical, 

medic, cu respectarea  legislatiei  în  vigoare.  

h) să ofere părinţilor, prin intermediul personalului autorizat, informaţii cu privire la activitatea 

copilului în grupă 

i) să se asigure ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale pe care le transmite preșcolarilor şi un comportament responsabil, 

j) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului; 

k) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

l) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau 

fizic elevii. 

m) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în 

niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv 

a personalului unității de învățământ. 

n) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și 

     prozelitism religios. 

Pe perioada stării de alertă și a pandemiei : 

o) conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia implementării acţiunilor şi 

măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

p) se obligă să asigure, la intrarea în grădiniță și în fiecare sală de grupă, materiale și echipamente 

de protecție; 
q) se obligă să stabilească locul fiecărui copil în grupul lui, în perioada  derulării activităților 

educaționale zilnice, prin asigurarea distanțării fizice necesare, respectiv a unei distanțe minime 

de 1 m între oricare două persoane apropiate 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al preșcolarului are următoarele obligații: 

a) Să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

b) Să trimită copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu 

potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, 

vărsături, rinoree, etc).. 

c) Să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței cu P.P. ”Căsuța cu Povești” 

Zalău 

d) Să răspundă material de eventualele distrugeri pe care copilul le produce. 
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e) Să colaboreze cu personalul grădiniţei atunci când sunt solicitaţi. 

f) Să vorbească respectuos cu personalul angajat al grădiniţei.  

g) Să anunţe în scris retragerea copilului din unitate. În timpul anului şcolar, copiii se transferă de la 

o unitate de învăţământ la alta cu acordul ambelor unităţi şcolare. 

h) Să achite unităţii de învăţământ taxa pentru hrana copiilor în valoare  de  9 lei/zi. 

i) Taxa  pentru  hrana copiilor se va achita până în  data de  15 a lunii pentru numărul de zile 

frecventat de preșcolar la program prelungit  în luna anterioară  

Pe perioada stării de alertă și a pandemiei : 

j) Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în unitatea de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în 

interiorul clădirii acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii 

şcolii. 

k) Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 

preşcolarului/elevului la cursuri.  

l) Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa prescolarului  în 

următoarele situaţii: 

● Prescolarul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

● Prescolarul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

● Prescolarul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină sau autoizolare 

● Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 

grădiniță se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze 

diagnosticul. 

m) Părintele are obligația de a se prezenta în fiecare dimineață cu preșcolarul la grădiniță în 

intervalul orar stabilit în Consiliul de Administrație, respectiv între orele 7.30-8.30 și de a veni 

după el dupămasa în intervalul 15.30-16.30 

n) În cazul în care preşcolarii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare iar părintele are obligația să 

îl preia în cel mai scurt timp 

3. Beneficiarul direct/ preșcolarul are următoarele obligaţii: 

a) de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât 

şi în afara ei; 

c) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

d) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică acestora; 
  V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe toată durata frecventării Grădiniței cu 

Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău  

VI. Clauze finale:  

a) Preţul mesei/ zi poate fi modificat în funcţie de inflaţie în urma analizei  listei de alimente în 

Consiliul de administraţie al grădiniţei. 

b) Modificarea şi/sau completarea acestui contract se poate realiza cu acordul  părţilor 

contractante, prin acte adiţionale ce vor face parte integrantă din prezentul contract. 

c) Transferul copilului la o altă grădiniță, va fi aprobat doar după achitarea sumelor datorate 

pentru plata mesei la zi. 

d) Eventualele neînţelegeri apărute din/sau în legătură cu interpretarea/ executarea contractului, 

vor fi soluţionate în prealabil pe cale amiabilă, prin tratative directe. 

e) Dacă în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la începerea acestor tratative, 

Beneficiarul şi Unitatea de învăţământ nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 
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contractuală, oricare parte poate solicita ca acestea să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente. 

f) Prezentul contract încetează pe baza acordului scris al părţilor. 

g) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor contractului, o va notifica în scris 

celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încetarea urmează să-şi 

producă efectele. 

Încheiat azi, ________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.  

   Grădinița cu Program Prelungit                                         Părintele/tutorele/susţinătorul legal 

     ”Căsuța cu Povești” Zalău                                                                               

 

                   Director,  

      Prof. Maghiu Paula Lucia  
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