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TITLUL I -TEMEIUL LEGAL 

 

ART. 1 

(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, OMEC 5115/2014, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului și Legea 53/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Regulamentul intră în vigoare după avizarea în Consiliul Profesoral și aprobarea în Consiliul 

de Administrație al Grădiniței cu PP Micul PrințNr.22. 

(3) După aprobare, direcțiunea, personalul didactic și didactic auxiliar, vor comunica elemente de 

conținut întregului personal, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali pentru punerea în aplicare. 

Fiecare angajat al grădiniței semnează că a luat cunoștință de prevederile regulamentului 

deorganizare și funcționare. Beneficiarii indirecți ai educației fac dovada că au luat cunoștință și se 

obligă să-l respecte, prin semnarea contractuluieducațional. 

(4) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământse înregistrează 

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

a elevilor, regulamentul de organizare Şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul 

unităţii de învăţământ. 

ART. 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuitanual sau 

ori de câte ori este nevoie. 

ART. 3 Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii deînvăţământ 

este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionarea unităţii de învăţământ 

constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

TITLUL II –ORGANIZAREA GRĂDINIŢEI 

 

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

     b) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi a sesiunilor 

de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

    c) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile 

şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. d) 

Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

     1) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la 

nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al 

unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea 

inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

2) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti 

3)  la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului; 

4)  la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a 

hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, respectiv 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după caz. 

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin 

modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ. 

(d) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri 

specifice în vederea continuării procesului educaţional. 

(e) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și a 

elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează curespectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

(f) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și 

desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.  
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ART. 3 

(1) În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot 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 pentru perioada respectivă contract educaţional 

 

SECTIUNEA 1 – PROGRAMUL GRĂDINIŢEI 

Art. 4.. Grădinița funcționează în intervalulorar 6.00- 18.00 

Art. 5. Programul preșcolarilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În municipiul Brașov, conform Hotărârii CJSU nr. 19 din 09/09/2020., deschiderea unităților de 

învățământ pentru anul școlar 2020- 2021 se face conform scenariului  galben, cu variantele 

recomandate de Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar, elaborat de Ministerul Educației și 

Cercetării și  cu respectarea normelor de protecție anti Covid- 19 impuse prin O.M.  

 

Ținând cont de numărul și dimensiunile sălilor de grupă, precum și de numărul de preșcolari 

înscriși în acest an școlar, grădinița noastră va funcționa după următorul scenariu: 

- se asigură prezența zilnică la grădiniță, program prelungit și normal , cu respectarea normelor de 

distanțare fizică și a măsurilor de protecție anti Covid- 19, pentru un număr de 17 preșcolari/ grupă 

- pentru numărul de copii care depășește limita de 17 preșcolari din fiecare grupă,  frecventarea 

grădiniței se va face prin rotație, în ordine alfabetică, pe o perioadă de o săptămână 

 

 

 

Pentru program prelungit- se desfășoară în intervalul orar: 7.30- 16.45                                                               

Primirea copiilor se face eșalonat, la intervale orare prestabilite, la poarta grădiniței, după cum urmează:  

Ora 7.30 -grupele:mijlocie B, mare C 

Ora 7.45- grupele: mijlocie A, mijlocie C, mare B, mare E 

Ora 8.00- grupele: mică B, mică C, mare A, orar normal  

Ora 8.15- grupele: mică A, mică D, mare D 

Preluarea copiilor se face de la poarta grădiniței, astfel:  

- Grupele mici                -  la ora 16.00 

- Grupele mijlocii            - la ora 16.15 

- Grupele mari A, B și C - la ora 16.30 

- Grupele mari D și E      - la ora 16.45 
 

Activitatea zilnică pentru program normal- se desfășoară în intervalul 8.00 -12.00structurat astfel: 
 

- Jocuri și activități liber-alese                     - 2h 

- Activități pentru dezvoltare personală       - 1h 30 min 

- Activităţi pe domenii experiențiale            - 1h 30 min 

În intervalul orar 10.30- 11.00 este pauză de masă la grupa cu orar normal. Excepție se face de la structura acestui 

program numai în situații speciale, aprobate de conducerea unității de învățământ. 

 

Activitatea zilnică pentru program prelungit:  

 

Nivel I – grupe mici și mijlocii: 

-Jocuri și activități liber-alese                     - 2h 
-Activități pentru dezvoltare personală       - 2h 

-Activităţi pe domenii experiențiale            - 1h  

 

Servirea meselor: 8.30- micul dejun;   10.00- gustare;  12.00 – prânz;  15.30 – gustarea de după-amiază 

Nivel II- grupe mari: 

-Jocuri și activități liber-alese                     - 2h 
-Activități pentru dezvoltare personală       - 1h 30 min                                      

-Activităţi pe domenii experiențiale            - 1h 30 min 
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ART. 6. Programul cadrelor didactice: 

Program personal didactic program normal: 730 -1230 

Program personal didactic program prelungit: 

SchimbulI: 730-1230 

Schimbul II: 1230-1730 

Completarea diferenței dintre numărul de ore/zi din orar și numărul de ore/zi potrivit contractului 

individual de muncă se face prin activități de pregătire profesională, întocmirea și centralizarea 

probelor de evaluare, realizarea raportului de evaluare aferent, confecționare de material didactic, 

lectorate și consultații cu părinții, completarea planificării activității didactice, completarea fișei 

psihopedagogice a preșcolarilor. 

La sfârșitul programului zilnic, personalul didactic este obligat să semneze în condica de prezență.  

 

ART. 7Activitatea educativă extraşcolară 

Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de dezvoltare 

personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca 

mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a  

probleme comportamentale ale elevilor. 

(1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta 

unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, 

în baze sportive şi de agrement, în spații educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

(3) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru 

protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

(4) 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. 

(5) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de preşcolari, 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.

ART. 8  Programul administratorului patrimoniu se desfășoară în intervalul 8
,00      00

 

  

ART.9 Programul contabilului se desfăşoară în intervalul 8.00-12.00 

 

ART.10  Programul  personalului nedidactic este următorul: 

a) schimbul I      6.00- 14.00 

b)schimbul II   14.00- 18.00  

 
 

ART.11Programul personalului din bucătărie :600-1400 
  

ART.12 Programul personalsanitar700-1500 

 

SECŢIUNEA 2- FORMAȚIUNI DE STUDIU 

 

ART.13 În anul şcolar 2020-2021  Grădiniţa cu program Prelungit Micul Prinţ nr. 22 va 

funcţiona cu 13 grupe de preşcolari: 

-12 grupe program prelungit 

- 1 grupă program normal 
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ART.14  Structura organizatorică a grupelor cuprinde: 

Pentru program prelungit: 4 grupe mici; 3 grupe mijlocii; 5 grupe mari; 

Pentru program normal : 1 grupă mare 

ART.13 Denumirea şi conducerea grupelor este următoarea: 

Grupa mică A –ed. Crișan Rodica/ prof. Muntean Virginia 

Grupa mică B – prof. Călin Cristina/ prof. Apetroaei Bianca 

Grupa mică C – prof. Drumea Violeta/ prof. Tușa Angela  

Grupa mică D – ed. Bati Margareta/ prof. Kovacs Bianca  

Grupa mijlocie A- prof. Chiojdoiu Cristina/ prof. Ștefancu Ioana  

Grupa mijlocie B – prof. Comșulea Mihaela / prof. Denghel Andreea 

Grupa mijlocie C – prof. Popa Păuna/ prof. Tache Lavinia  

Grupa Mare A- prof.  Juravle Raluca/ prof. Matei Diana  

Grupa Mare B – prof. Cotelea Florina/ prof. Tița Alina 

Grupa mare C- prof. Maraloiu Luiza/ prof. Sfetea Andreea  

Grupa mare D- prof. Opriș Doina/ prof. Simian Loredana  

Grupa mijlocie E– prof. Lițoiu Anda/ prof. Marchiș Nicoleta  

Grupa orar normal- prof. Sminchișe Florența 
 

ART.15În activităţile cu preşcolarii se respectă Planul de învăţământ prevăzut de Curriculumul 

specific pentru învăţământul preşcolar în vigoare şi Metodologia de aplicare a acestuia.  

ART.16 Procesul instructiv-educativ, în Grădiniţa cu PP micul Prinţ Nr.22,  se desfăşoară de  luni 

până vineri și cu respectarea structurii anului şcolar 2020/2021, aprobată prin OMECŞ Nr. 

3.382/24.02.2017 

ART.17 Grădiniţa cu PP Micul Prinţ Nr.22 va fi închisă, cu acordul Inspectoratului Şcolar şi cu 

atenţionarea părinţilor, 31 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţie. 

ART.18 Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în Grădiniţa cu PP Micul Prinț -părinţii, tutorii sau 

susţinatorii legali plătesc o contribuţie în valoare de 10 lei/zi stabilită de legislatia în vigoare, de 

comun acord cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi cu Consiliul deAdministraţie. 

(1)Calculul contribuţiei părintilor pentru hrana care se asigură copiilor în Grădiniţa cu PP Micul 

Prinţ Nr.22 se realizează în funcţie numarul zilelor frecventate de copil. 

(2) În situaţia retragerii copilului din grădiniţă, părintele/tutorele/susținătorul legal beneficiază de 

returnarea sumelor plătite anticipat pentru asigurarea hranei, ca urmare a înaintării unei cereri 

scrise, aprobate de director 

 

SECŢIUNEA 3- ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

CAPITOLUL I - DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

 

a) Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

b) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de 

învățământ. 

c) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

prezentului Regulament și a regulamentului de organizare și funcționare al unității, ca urmare a 

solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali. 

 

ART.19 

(1) - Înscrierea copiilor în. Grădiniţa cu PP Micul Prinţ nr.22 se face, anual, în urma unei solicitări 

scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și pe baza unei proceduri specifice 

elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
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(2) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după consultarea 

reprezentanţilor unităţilor de învățământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile 

unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe şi/sau clase de nivel antepreșcolar, preşcolar, primar şi 

gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

(3) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de 

învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor.  

(4) Unităţile de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar şi gimnazial, 

cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul în circumscripţia 

şcolară a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea 

părintelui sau a reprezentantului legal. 

(5) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de 

învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări 

scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare 

aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ 

respective.  

În cazul în care sunt mai multe cereri decât locurile disponibile, departajarea copiilor înscriși se face 

pe baza criteriilor din procedura menționată laalin.1 

(6)Actele necesare înscrierii copiilor în unitățile de învățământ preșcolar sunt: 

a) Cerere deînscriere; 

Adeverinţe de salariat/ angajat/ persoană fizică autorizatpă pentru părinţi, tutori sau susținători  

legali sau alte acte doveditoare (pentru grădiniţele cu program prelungit şisăptămânal); 

b) Copie după certificatul de naştere al copilului; 

c) Copie buletin ambiipărinţi 

d) Fişa de imunizări ( vaccinări)  întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, 

cu privire la intrarea copilului încolectivitate; 

e) Adeverința de intrare în colectivitate, eliberată  de medicul de familie, potrivit prevederilor 

legale. În cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile, se prezintă 

avizul epidemiologic. 

În cazul neprezentării avizului epidemiologic în termenele stabilite, preșcolarul nu mai poate 

frecventa grădinița, pâna la aducerea avizului. 

ART.20 

(1) - Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în 

Registrul de evidență/prezență a copiilor. 

(2) Registrul prevăzut la alin (1) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, 

domiciliul, numele si prenumele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, locul de muncă al 

acestora, data intrării copilului în unitate, copiii prezenți/absenți si, după caz, motivul absenței si o 

rubrică de observații, unde se va scrie data transferului copilului și unitatea unde a fost transferat 

sau data retragerii copilului din evidențele unității și motivul acesteia. 

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a 

copiilor va fi efectuată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date, 

cu modificările si completările ulterioare. 
ART.21 

(1) - Transferul copilului de la Grădiniţa cu PP. Micul Prinţ Nr.22 la o altă unitate de învățământ preșcolar, se 
face la cererea părinţilor, tutorilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul unităţii primitoare, în limita locurilor 

planificate. Copiii se pot transfera de lao grupă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o 

unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupă. 

(2) Transferul se realizează, de regulă, la începutul anului şcolar sau în timpul anului şcolar în 

următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali; 

b) în cazul unor probleme sociale, emoţionale, de sănătate, dificultăţi de adaptare. 
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Pentru copiii  cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face propuneri de 

reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. 

Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către 

părinţii sau reprezentanții legali ai copilului şi de către consilierul școlar. Decizia de reorientare se ia 

de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu 

acordul părinţilor sau reprezentanților legali. 

(3) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul 

este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat 

participă la cursuri în calitate de audient. 

ART.22Scoaterea copilului din evidenţa unității de învățământ preșcolar se face în următoarele 

situaţii: 

a) în caz de boală infecţioasă cronică, cu avizulmedicului. 

b) în cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare. 

c) în situaţia în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să suporte costurile privind 

plata alocaţiei de hrană. 
 

TITLUL III 

 

MANAGEMENTUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” NR. 22 

 

(1) Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat înconformitate cu 

prevederile legale. 

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

director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

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

cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul 

nedidactic, reprezentanții organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel 

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

părinţilor şi asociaţia părinţilor, acolo unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale 

 

ART. 23Managementul Gradinitei cu PP Micul Print Nr.22 este reprezentat de către Consiliul de 

Administraţie si director . 

Conducerea unităţii acţionează în comun alături de Consiliul Profesoral, Comitetul de Părinţi, 

reprezentanţii şi autorităţile administraţiei publice locale 

 

SECȚIUNEA 1 – CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

ART. 24. Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei de 

organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei Nr.4619/2014 publicat in MO Nr.696/23.09.2014 şi ale prezentului regulament. 

(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologieicadrude organizare 

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

ministrului educaţiei şi cercetării. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului deadministraţie,  

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

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. 
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(6) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, altesituații excepționale, 

ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, 

în sistem de videoconferință. 

ART. 25. Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu PP micul Prinţ Nr. 22, Braşov este constituit 

din 7 membri cu urmatoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de 

învăţământ,2 reprezentanţi ai părinţilor, un reprezentant al primarului şi un reprezentant al 

Consiliului local. 

ART. 26. Atribuțiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 

prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie și cu 

prevederile prezentul regulament. 
 

SECȚIUNEA 2 – DIRECTORUL 

 

ART. 27 Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director. . 

(1) Directorul Grădiniţei cu PP Micul Prinţ nr.22 încheie contract de management, conform 

modelului cadru stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cu primarul localităţii/primarul şi cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov. 

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul grădiniţei nu poate deține, conform legii, 

funcţiile de președinte sau vicepreședinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau 

naţional. 

(3) Eliberarea din funcție a directorului grădiniţei se poate face prin hotărârea a 2/3 din membri 

consiliului de administraţie. Destituirea este urmată, în mod obligatoriu de realizarea unui audit 

de către Inspectoratul Școlar Judeţean Braşov 

(4) Conform legii, până la organizarea unui nou concurs, conducerea interimară este preluată, în 

urma deciziei consiliului de administraţie, de către un cadru didactic membru în consiliul de 

administraţie, care devine, în consecință şi ordonator de credite. 

ART. 28 Drepturile şi obligaţiile directorului Grădiniţei cu PP Micul Prinţ Nr.22 sunt cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament. 

ART. 29 Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt în conformitate cu 

prevederile legale și cu cele prevăzute în prezentul regulament. 

 

SECȚIUNEA 3 - TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 
 

ART .30Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia 

elaborează documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidenţă. 

ART. 31 

(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 diagnozăprivind domenii 

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

educaţionale. 

ART. 32 

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct/directorii 

adjuncţi, după caz. 

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

directorului la începutului anului şcolar următor. 
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ART. 33 Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau,în 

lipsa acestuia, prin orice altă formă. 

ART. 34 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentruevaluarea şi 

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

comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

ART. 35 

(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe bazadocumentelor de diagnoză ale 

perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională 

b) planul managerial (pe an şcolar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

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

unităţii de învăţământ. 

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

şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public. 

ART. 36 

(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 analizamediului extern (de 

tip PESTE); 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţimanageriale, obiective, 

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

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

aprobă de către consiliul de administraţie 

ART. 37 

(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaboreazăde 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 aprobăde către 

consiliul de administraţie. 

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

ART. 38  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. 39 

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) programul zilnic al unității de învățământ preșcolar; 

d) planul de şcolarizare; 
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TITLUL IV PERSONALUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

Dispoziții generale 

ART. 40 

(1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de 

predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personalnedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic dinunităţ ile de 

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic înunităţile de învăţământ 

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

învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

ART. 41 

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

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile destudii cerute pentru 

postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar 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. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia 

sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

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

să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/ elevilor, 

pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/ extraşcolare. 

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz,instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală deasistenţă 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. 42 

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

ART. 43  Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un 

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

administraţie, la propunerea directorului. 

ART. 44    Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate 

care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de 

învăţământ. 

ART.45 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 

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

compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
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SECȚIUNEA 1 – PERSONALUL DIDACTIC 

 

ART. 46   Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

ART. 47  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinteun 

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

cercetării şi ministrului sănătăţii. 

ART. 48  Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, încondiţiile 

legii. 

ART. 49  În unităţile de învăţământ, cu excepția nivelului preșcolar, se organizează pe 

duratadesfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

CAPITOLUL 1 DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC 

ART. 50 Personalul didactic din Grădinița cu Program Prelungit „MICUL PRINȚ” NR.22 are 

drepturi care decurg din Legea 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, de legislația 

specifică în vigoare, de regulamente și contractual individual de muncă. 

ART. 51 Conform prevederilor legale în vigoare, cadrele didactice din Grădiniţa cu PP micul Prinţ 

au o serie de drepturi și obligații, pe care trebuie să le cunoască, să le aibă în vedere în activitatea de 

zi cu zi și să le respecte, conforme cu Fişa postului şi Contractul individual de muncă.  

ART. 52 Documentele pe care le utilizează educatoarea și care vor fi înregistrate și arhivate la 

nivelul unității de învățământ sunt: 

a) Condica de prezență, pentru înregistrarea, pe bază de semnătură, a intrarii și a ieșirii din 

program a educatoarei); 

b) Caietul de evidență a activității și prezenței educatoarei la grupă, cunoscut și sub denumirea de 

Caietul educatoarei, pentru înregistrarea planificării calendaristice și a confirmării zilnice, prin 

semnătură, a desfășurării activităților planificate cu copiii, precum și pentru înregistrarea 

planificării altor tipuri de activități, care fac parte din fișa postului, respectiv: activitățile cu 

părinții, activitățile cu școala, activitățile extrașcolare, activitățile metodice etc.in format 

electronic. 

c) Catalogul grupei (pentru înregistrarea zilnică a absențelor copiilor, precum și pentru 

centralizarea zilnică și pe luni a prezenței acestora); 

d) Fișele de înregistrare a progresului copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare, pentru 

fiecare copil în parte. 

ART. 53 Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio 

autoritate școlară sau publică. 

(1) Prin excepție de la prevederile alineatului, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în 

timpul activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în situațiile în care 

sănătatea fizică sau psihică a preșcolarilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, 

conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercițiilor de alarmare pentru 

situații deurgență. 

(2) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui 

care o conduce. 

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este permisă numai 

cu acordul directorului, cu excepția celor prevăzute la alin. 3, conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, în Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și în contractul individual de muncă și 

în contractele colective aplicabile. 

(4) În timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de a nu fi deranjate de nicio autoritate  

școlară sau publică, cu excepțiile prevăzute de lege. Tot în spiritul dreptului la securitate al 

profesorului, acesta are dreptul de a nu fi înregistrat audio și/sau video în timpul activității 

didactice. Cu atât mai puțin, multiplicarea unor înregistrări nu este permisă fără acordul  

13 

mailto:gradi22bv@yahoo.com
http://www.gradi22bv.ro/


  

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, Nr.16 A, Telefon/fax:0368/431017 , E-mail: gradi22bv@yahoo.com, Web: www.gradi22bv.ro   

  
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII                                                                   

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

profesorului, chiar dacă a existat consimțământul pentru înregistrare. 

(5) Personalul didactic are autoritatea și obligația de a sesiza manifestările de comportament  

care lezează/ perturbă desfășurarea activității didactice (limbaj vulgar, gesturi obscene, 

agresivitate, violență). Ordinea în care se vor face aceste sesizări este: către părinți, către 

conducerea grădiniței, către organele de drept abilitate pentru  respectarea drepturilor copilului 

și a protecției sociale aacestuia. 

CAPITOLUL 2 – OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE 

 

ART.54 Cadrele didactice au obligația morală să își acorde respect reciproc și sprijin în 

îndeplinirea obligațiilor profesionale 

 

ART.55 Personalul didactic este obligat să respecte Regulamentul Intern, Codul Etic, toate 

prevederile din fișa postului precum și orice prevedere legală care se adresează grădiniței.  

 

ART.56 Toate cadrele didactice din grădiniță au obligația să participe la activități de formare 

continuă, în condițiile legii. 

CAPITOLUL 3 - EDUCATOAREA – PROFESOR DIRIGINTE 
 

ART. 57 Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul preșcolar. 

ART. 58 Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza 

hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 

1) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o grupă să 

aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

2)De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care predă la 

clasa respectivă. 

ART. 59 Cadrele didactice din învățământul preșcolar deţin și funcţia de profesor diriginte şi sunt 

retribuite conform legislaţiei în vigoare. 

1)Având în vedere particularităţile organizării şi desfăşurării activităţilor în învăţământul preşcolar, 

activitatea de consiliere şi orientare, care intră în atribuțiile profesorului diriginte, se va derula în 

mod continuu, pe durata întregului program şcolar, în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale, 

integrate, a activităţilor de dezvoltare personală, a jocurilor şi activităţilor alese şi extraşcolare și va 

fi consemnată în Caietul de evidenţă a activităţii şi a prezenţei educatoarei la grupă sau, după caz, 

în planificările calendaristice. 

2)Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.           

ART. 60 

1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul 

diriginte stabilește o întâlnire lunară cu aceștia, pentru prezentarea situației școlare, pentru 

discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale preșcolarilor. 

2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la 

fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

acestora și se afișează la avizierul grupei 

 

SECȚIUNEA 2 – COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

Compartimentul Administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul 

nedidactic al unității de învățământ. 

Compartimentul Administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

ART. 61 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

a) gestionarea bazei materiale; 
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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 

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. 

 

CAPITOLUL 1- PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

ART. 62.  

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

colective de muncă aplicabile. 

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

învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţ ii de învăţământ aprobă 

comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 

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

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

muncă. 

ART. 63 

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

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

nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de 

învăţământ. 

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

funcţie de nevoile unităţii, 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 preșcolarilor/ personalului din unitate 

 

CAPITOLUL 2 –MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV  

 

ART.64 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilorfinanciare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilorde învăţământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

ART. 65 

(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită 

prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director,la propunerea 

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale. 
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ART. 66 

(1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate decătre consiliul de 

administraţie. 

(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al 

proprietăţii private. 

ART.67 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității 

de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație. 

 

CAPITOLUL 3- BIBLIOTECA ȘCOLARĂ-CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI 

INFORMARE ȘI CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE (C.R.E.D.). 

 

ART. 68 

(1) În Grădinița cu PP Micul Prinț Nr.22 funcționează Biblioteca grădiniței și Centrul de Resurse 

Pentru educație și Dezvoltare(C.R.E.D.). 

(2) Centrul CRED este înființat și funcționează în cadrul Proiectului pentru Reforma Educației 

Timpurii,proiect cofinanțat de Guvernul româniei și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  

(3) Centrul CRED oferă următoarele servicii beneficiarilor direcți și indirecți ai grădiniței precum și 

personalul didactic al grădiniței: 

1.Servicii de consiliere pentru copii, părinți și cadre didactice; 

2.Servicii de Educație și Formare/ Perfecționare a resurselor umare din grădiniță; 

3.Servicii de educație parentală; 

(4) Biblioteca grădiniței funcționează  ocazional pentru beneficiarii direcți (preșcolarii) și personalul 

didactic al grădiniței. 

 

SECȚIUNEA 3- COMPARTIMENTUL FINANCIAR 
 

CAPITOLUL 1  - ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI 

ART. 69 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt 

realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor 

financiare, precum şi orice alte activităţicu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute 

de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi 

funcţionareal unităţii şi de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil". 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

 

CAPITOLUL 2 - MANAGEMENT FINANCIAR 

ART. 70 

(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetuluipropriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

ART. 71 

Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizeazăprogramul anual de 

achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

ART. 72 

(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. 
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SECȚIUNEA 4  - EVALUAREA PERSONALULUI DIN GRĂDINIȚA CU P.P. ”MICUL 

PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 

 

ART. 73 Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colectivede 

muncă aplicabile. 

ART. 74 

(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 unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/ nedidactic rezultatul 

evaluării conform fişei specifice. 

 

SECȚIUNEA 5 – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

ART. 75  Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 

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

ART. 76  Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

TITLUL V 

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE 
 

SECȚIUNEA 1- ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

CAPITOLUL 1- CONSILIUL PROFESORAL 

 

ART. 77 

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 

instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 

solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic depredare şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate 

şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are 

obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în 

scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele  

consiliului profesoral din unitatea deînvăţământ unde are norma de bază se consideră abatere 

disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total 

al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruirepractică, cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ.  

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul 

unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, părinţi/ reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se 

stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ 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. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea d eînvăţământ, reprezentanţi 

desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai 

operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali.  
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La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 

procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează.Peultima pagină, directorul 

unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,memorii, sesizări etc.), 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul ş idosarul se păstrează într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prinmijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință 

 

CAPITOLUL 2- ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR  

ART. 78 

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai 

copiilor/elevilor de la grupă. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de 

învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii  şi nu 

situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al  copilului  respectiv. 

ART. 79 

 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către  educatorul/ profesorul pentru învăţământul 

preşcolar, de către preşedintele comitetului de părinţi al grupei sau de către 1/3 din numărul total al 

membrilor săi  

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanților legali ai copiilor din 

grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.  

 

 

CAPITOLUL 3 - COMITETUL DE PĂRINŢI 

 

ART. 80 

(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 

părinţi. 

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală 

a părinţilor, convocată de / educatoarea/ profesorul pentru învăţământul preşcolar care prezidează 

şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.-  

(4) Comitetul de părinţi 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 

ART. 81 

Comitetului de părinţi pe grupă/clasă 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 sau reprezentanților legali. 
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b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a 

siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar; 

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei şi 

unităţii de învăţământ, 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 unităţii de învăţământ şi  educatoarea /profesorul pentru învăţământ preşcolar şi 

se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii 

de învăţământ,conform hotărârii adunării generale. 

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere  

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 

acestea există. 

(5)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 

30 zile de la începerea cursurilor anuluişcolar. 

ART. 82. Comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, o sumă prin care 

părinţii să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a 

grădiniței; 

ART. 83. Contribuţia nu este obligatorie. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui 

articol este obligatorie. 

ART. 84. Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără 

implicarea cadrelor didactice. 

ART. 85. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca 

urmare a propunerii educatoarei sau a directorului, însuşite de către comitet. 

 

CAPITOLUL 4 –CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR 

 
ART.86. In prima luna a semestrului in Adunarea generala de la inceputul anului scolar, convocata 

de director, se alege Consiliul reprezentativ al parintilor. 

ART.87. Consiliul reprezentativ al părinţilor din gradinita este compus din preşedinţii comitetelor 

de părinţi ai fiecărei clasa. 

ART.88. Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este reprezentantul parintilor in 

Consiliul de Administratie al gradinitei. 

ART.89 . Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţii discipline optionale care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii (alte 

optionale decat cele prevazute in oferta gradinitei daca sunt in concordanta cu proiectul de 

dezvoItare institutionala al gradinitei si cu cererile "pietei" pana in luna martie a fiecaruian); 

b )sprijină parteneriatele educaţionale dintre grădinita şi instituţiile cu rol educativ în plan local; 

c) susţine gradinita în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

d )susţine conducerea unităţii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe 

temeeducaţionale; 

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

ART.90. Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse 

financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor 

persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

c)alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală apărinţilor. 
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ART. 91. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

ART. 92Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor,din proprie 

iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

 
CAPITOLUL 5- COMISIILE DIN GRĂDINIȚA CU P.P.”MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 

 

ART. 93 

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent. 

2. cu caracter temporar 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent: 

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 perioadeale anului şcolar, iar 

comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori seimpune constituirea unei astfel de 

comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

(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. Aceste comisii îşi desfăşoara 

activitatea pe baza unor planuri de munca anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de 

administraţie. 
 

  Comisii cu caracter temporar: 

  a) Comisia pentru formarea și perfecționarea cadrelor didactice; 

  b) Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței; 

  c) Comisia pentru recepția valorilor materiale și alimentelor; 

  d) Comisia pentru inventariere și casarea obiectelor de inventar; 

  e) Comisia SIIIR; 

  f) Comisia pentru recepția produselor de panificație și lactate din Programul Corn și Lapte; 

  d) Comisia pentru elaborarea,verificarea și aprobarea procedurilor operaționale. 

 

ART. 94 

(1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emisă de directorul unității de învățământ. 

(2)Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii comisiei 

sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a unității 

de învățământ. 

(3)Fiecare unitate de învățământ își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție 

de nevoile proprii. 

ART. 95Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine dosarul de procese-verbaIe, structura 

comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privindactivitatea 

comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este admistrată de responsabilul comisiei, şi 

va fi păstrata la director. 
ART.  96. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, 
hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă 
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SECȚIUNEA 1 – COMISII CU CARACTER PERMANENT 

 

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 

ART. 97 Comisia pentru curriculum este compusă din educatoare, directorul grădiniţei, consilierul 

psihopedagogic. Preşedintele Consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobata în 

fiecare an şcolar de Consiliul profesoral. 

ART. 98 . Consiliul pentru curriculum elaborează: 

a) Oferta curriculară aunităţii 

b) Metodologia de aplicare aactivităţilor. 

c) Programe şi planuri anuaIe şisemestriale. 

Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 

ART. 99. Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful comisiei metodice, numit 

de director, dintre membrii comisiei, în prima ședință a comisiei, la propunerea  acestora și aprobat 

de consiliul de administrație 

ART. 100. Atribuţiile comisiei pentru curriculum  sunt următoarele: 

-elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, 

cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii; 

-consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor  

semestriale; 

-monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă; 

-organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare –lecţii demonstrative, schimburi de 

experienţă etc; 

-menţine permanent contactul cu I.S.J., prin responsabilul de cerc, informându-se cu privire la 

noutatile ce pot apărea. 

-informeaza personalul didactic de modificările care apar și distribuie fiecarui cadru didactic 

materiale primite de la ISJ; 

-elaborează materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, 

manuale alternative,etc.); 

-sprijina personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade 

didactice; 

-sprijina cadrele aflate la începutul activităţii didactice; 

-sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea 

activităţii didactice 

 

ART. 101 Atribuții ale responsabilului Comisiei pentru Curriculum 

-organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul 

managerial al catedrei, realizează instrumente de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi 

analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii, precum şi alte 

documente stabilite prin regulamentul intern); 

-stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membrual comisiei pentru curriculum; atribuția de 

responsabil comisie este stipulată în fișa postului didactic; 

-evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 

comisiei 

-monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membriicomisiei; 

-răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate de 

activitatea profesională a membrilor acesteia; 

-are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de 

învățământ și cu acceptul conducerii acesteia; 

-efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului. 
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ART. 102 Şedinţele comisiei pentru curriculum  se ţindupă o tematică elaborată la nivelul catedrei, 

sub îndrumarea responsabilului de comisie şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ 

preuniversitar sau ori de câte ori directorul ori membrii comisiei consideră că este necesar. 

 

2. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

ART. 103. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, gradinita elaborează si 

adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii. 

ART. 104. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. 

ART. 105. Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr 

relativ egal: 

a) cadre didactice; 

b) reprezentanţi ai părinţilor; 

c) reprezentanţi ai consiliului local. 

ART. 106. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

-elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în gradinita pe baza 

căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitate. Raportul este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

-elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţiieducaţiei; 

-cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

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

 

3. COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 

ART 107. Este constituit şi funcţionează în conformitate cu legea 90/1996 privind normele 

generale de protecţie a muncii. 

ART. 108. Comisia de securitate și sănătate în mucă și pentru situații de urgență are în 

componenţa: o educatoare pentru cadrele didactice şi administratorul  pentru personalul auxiliar 

şi nedidactic. 

ART. 109. Componenta comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de 

un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie. 

ART. 110 . Atribuţiile Comisiei constau în: 

-elaborarea normelor de proteţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

-organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare şaseluni); 

-efectuarea instructajelor de protectie a muncii. pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor); 

-elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţa şi 

în afara grădiniţei; 

-asigurarea condiţiilor normale de desăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu administraţia. 

-organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor prin planul anual de muncă. 

-urmărește realizarea acțiunilor stabilite și prezintă periodic normele și sarcinile de prevenire și 

stingere a incendiilor ce revin personalului și copiilor, precum și consecințele diferitelor manifestări 

de neglijență ș inepăsare. 

-întocmește necesarul de mijloace și materiale pentru PSI și solicită conducătorului de unitate 

fondurile necesare. 

-difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, planurile de evacuare în caz de incendiu și 

normele de comportare în caz de incendiu; 

-prezintă materiale informative și de documentare care să fie utilizate de către educatoare, 

personalul din bucătărie, spălătorie, îngrijitoare, în activitatea de prevenire a incendiilor 
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-întocmește Planul de acțiune 

-raspunde de instructajul periodic al educatoarelor si copiilor 

-raspunde de instructajul periodic al personalului didactic auxiliar si nedidactic 

ART.111. Fiecare membru al comisiei va studia legislatia in vigoare. 

ART 112. De cunoasterea si respectarea termenelor si sarcinilor stabilite in planul de acțiune  raspund 

membri comisiei. 

ART. 113. Responsabilul Comisiei intocmeste, revizuieste anual si raspunde Portofoliul comisiei 

. Acesta contine: 

-copie dupa decizia de constituire comisie care se certifica de către director 

-responsabilitatile individuale ale membrilor comisiei stabilite de director si aprobate de Consiliul 

deAdministratie 

-raportul de activitate al comisiei pt.interventii in domeniul situatiilor de urgenta dezbatut si aprobat 

de Consiliul de Administratie 

-Planurile de interventie ale comisiei dezbatute si aprobate de catre Consiliul de Administratie 

-procesele verbale incheiate de catre organelle de control imputernicite potrivit legii cu exercitarea 

controlului 

 

4. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN 

ART.114 La nivelul Grădiniţei cu PP Micul Prinţ Nr.22se constituie Comisia de control 

managerial intern prin decizia directorului. 

 

ART.115 .Atributiile comisiei sunt: 

- Implementează în cadrul grădiniței standardele de management şi control intern referitoare la 

mediul de control,performanţa şi managementul riscurilor,informare şi comunicare, audit şi 

evaluare. 

-Respectă şi aplică toate atribuţiile cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiei de management pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern în cadrul 

Grădiniţei cu PP Micul Prinţ Nr.22 

-Disfuncţionalităţile sau alte probleme identificate vor fi aduse la cunoştinţa conducerii unităţii 

împreună cu propunerea de măsuri corective; 

 

5. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR 

DE CORUPŢIE ŞI  DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII. 

 

ART. 116  Atribuțiile comisiei: 

-Elaborarează, aplică, monitorizează şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul 

Planului operaţional al unităţii şcolare privind prevenirea și eliminarea violenţei; 
-Elaborarează, aplică, monitorizează şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în 

cadrul Planului operaţional al unităţii şcolare privind discriminarea și promovarea interculturalității; 

-Monitorizează aplicarea Legii 272/2004, privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

-Elaborează semestrial un raport privind actele de violenţă din unitate şi a măsurilor aplicate în 

vederea reducerii şi combaterii violenţei înunitate; 

-Elaborează şi aplică “sistemul cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor 

şi cadrelor didactice“; 

-Organizează întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii abilitate în vederea prevenirii şi combaterii 

delicvenţei juvenile 

-Elaborează semestrial și anualun raport privind măsurilor aplicate în vederea reducerii şi 

combaterii discriminării înunitate; 

-Organizează întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii abilitate în vederea prevenirii şi combaterii 

discriminării; 

-Propune întâlniri și activități care să promoveze interculturalitatea 
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SECȚIUNEA 2  RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC ÎN 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
ART. 117  La nivelul Grădiniței cu PP Micul Prinț Nr.22 sunt atribuite următorele responsabilități 

personalului didactic: 

1. Coordonatoul pentru proiecte și programe 

2. Consilierul de Etică 

3. Coordonatorul SNAC (Strategia Naționlă de Acțiune Comunitară) 

4. Responsabil Condica de prezență 

5. Responsabil activitatea cu Părinții 

6. Responsabil cu arhiva unității 

7. Responsabil condica de prezență 

8. Responsabil actualizarea dosarelor personale 

9. Responsabil cu monitoarizarea frecvenței  preșcolarilor 

Responsabilitățile sunt atribuite personalului didactic si didactic auxiliar  de către director prin 

decizie scrisă , cu consemnarea în fișa postului. 

 
CAPITOLUL 1  -COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

ART. 118 
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este,de regulă, un 

cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de cătreconsiliul 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 extraşcolarecoordonează 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 și Cercetării privind educaţia 

formală şi nonformală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poatefi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 119 
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şiextraşcolare conţine:  

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

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 reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

ART.120 

(1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare. 
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(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului dedezvoltare instituţională a unităţii 

de învăţământ 

 

TITLUL VI  PREȘCOLARII 

 

Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

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

învățământ 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și funcționare al unității, ca urmare a 

solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali. 

SECȚIUNEA 1  – DREPTURILE PREȘCOLARILOR 

 

ART. 121 

(1) Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 se bucură de toate 

drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de 

beneficiar primar al educației. Conform articolului 2 din Anexa 1 la Statutul elevului, aprobat si 

publicat in Monitorul Oficial din 10/ 08/ 2016, prescolarii sunt asimilati calității de elev- și sunt 

reprezentati de parinti/ tutori/ sustinatori legali, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din 

aceasta calitate. 

(2) Conducerea și personalul în unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la 

imagine al preșcolarilor dingrădiniță. 

(3) Nicio activitate organizată în Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 nu poate leza 

demnitatea sau personalitateapreșcolarilor. 

(4) Conducerea și personalul Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 pot face publice 

date personale ale preșcolarilor, rezultate scolare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise 

ale acestora  doar cu acordulpărinților. 

(5)În cazul în care, se postează pe site-ul/ pagina  grădiniței / revista grădiniței -imagini, nume de 

preșcolari sau orice alte informații, este obligatoriu a se cere consimțământul scris alpărinților.  

ART. 122 

(1)Preșcolarii din grădiniță au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă 

a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea 

de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării 

competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

(2) Pentru alegerea disciplinei pentru CDS –curriculum la alegerea școlii – alegerea opționalului 

este facută cu acordul părinților, în cadrul primei ședințe cu părinții din anul școlar respectiv. 

  (3)Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 au dreptul la o    

evaluare obiectivă și corectă. Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri 

descriptive privind dezvoltarea copilului  și /sau prin intermediul simbolurilor/ 

recompenselor (buline, steluțe) în funcție de realizarea sarcinilor cerute. 

ART. 123  Pentru nivelul  preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii  

sau reprezentanții legali. 

ART. 124 

  (1) Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 pune gratuit, la dispoziția 

preșcolarilor spațiul, cadrul organizatoric pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 este obligată să asigure 

securitatea și siguranța copiilor în unitate, precum și în deplasările organizate de unitate. 

(3) Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 este obligată să coopereze 

cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază grădinița si de care depinde bunul 

mers al procesului de invățământ. 
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(4) Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 este obligată să elibereze 

la cerere și în timp util orice document școlar ce servește interesului preșcolarului ART. 125 

(1)Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 au dreptul la școlarizare 

gratuită. 

(2) Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 asigură transparența tuturor activităților 

derulate, organizate sau aprobate. 
ART.  126   Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR. 22 oferă preșcolarilor servicii complementare de 

consiliere și orientarea preșcolarilor de către cadrele didactice, precum și  de consiliere psihopedagogică, prin 

intermediul profesorului psiholog arondat grădiniței 

ART. 127 Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 beneficiază de 

asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și 

logopedice școlare, ori în unități medicale de stat. 

ART. 128 Preșcolarii cu cerințe educative speciale, integrați în învățământul de masă în  Grădinița 

cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 au aceleași drepturi și obligații ca și  ceilalți preșcolari.  

ART. 129 Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 au dreptul de a fi 

evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile 

școlare și extrașcolare, precum și pentru o activitate civică exemplară. (conform Capitolului al II-lea 

articol 7 punctul v) și articol 13 – din Statutulelevului.) 

ART. 130 Preșcolarii au dreptul să participe la activități extrașcolare, cu acordul părinților. 

ART. 131 

(1)În Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 , preșcolarii  au libertatea de a participa 

la realizarea și difuzarea revistei/publicației școlareproprii. 

(2)Revista redactată și difuzată de/pentru preșcolari în format letric, se numește „Micul Prinț”și 

are cod ISSN 2457-4112 și cod ISSN-L 2457-4112. 

SECȚIUNEA  2 – OBLIGAȚIILE PREȘCOLARILOR 

 

(În conformitate cu prevederile Capitolului al III-lea , articolul 14 și 15 al Statutului elevului) 

ART. 132 

(1)Preșcolarii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea 

deînvățământ. 

(2) Preșcolarii în funcție de nivelul de înțelegere și particularitățile de vârstă și individuale ale 

acestora, vor fi stimulați să cunoască și să respecte: 

a) Regulamentul de organizare și funcționare  al Grădiniței cu P.P. „Micul Prinț” 

b) regulile de igienă individuală, de distanțare fizică  și de protecție împotriva bolilor 

contagioase  

c) regulile de circulație; 

d) normele de securitate și sănatate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor; 

e) normele de protecție civilă; 

f) normele de protecția mediului. 

ART. 133 

Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 vor fi învățați decadrele didactice 

și părinți, în vederea respectării normelor de siguranță fizică și psihică, următoarele : 

a)  să nu distrugă sau să nu deterioreze documentele școlare, precum documentele din  

portofoliul educațional, catalogulgrupei; 

b)  să nu deterioreze bunurile din spațiul grădiniței precum materiale didactice, mijloacede 

învățământ, cărți din biblioteca grupei, materialele de pe panourile de afișaj,mobilierul 
școlar, mobilierul sanitar, instalațiile din grupurile sanitare, ferestre, uși, burlane de scurgere a apei, 

instalațiile și materialele din vestiar și din sala de sport etc.), să nu deterioreze pereții grădiniței atât 

cei din interior, cât și cei exteriori; să nu deterioreze jocurile din curtea grădiniței 
  să nu aducă în grădiniță materiale care, prin conținutul lor, atentează la integritatea lor  

 și a colegilor,   care cultivă violența și intoleranța 
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c)  să nu introducă și/sau să facă uz în perimetrul grădiniței de materiale/ obiecte care, prin 

acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a preșcolarilor sau apersonalului; 

d) să nu aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, atitudini 

ostentative și provocatoare; și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi 

și față de personalul unității de învățământ; 

e) să nu provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în 

afara ei; 

f) să nu părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția 

situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

g) să nu utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; 

h)să nu vină la grădiniță cu telefoane mobile, dispozitive de ascultat muzică sau vizionat filme, 

dispozitive de înregistrare audio-video, tablete etc.; 

  i) să nu înregistreze activitatea didactică; 

  j) să nu alerge fără control; 

  k) să nu împingă alți preșcolari, 

  l) să nu escaladeze și să nu urce pe diferite obiecte de mobilier; 

m) să nu arunce hârtii, resturi de la mancare, recipienti de plastic, etc în spațiile amenajateale 

grădiniței; 

  n) să folosească supravegheați de cadrele didactice jocurile din curtea grădiniței 

  o) să nu umble la întrerupătoarele sau prizele din sala de grupă și din celelalte spații ale  

grădiniței 

 p) să nu vină cu bijuterii (brățări, coliere, ineleetc); 

r) să respecte programul de relaxare și odihnă al celorlalțicopii. 

În cazul în care preșcolarul nu se poate adapta programului prelungit, se vor căuta 

soluții alternative împreună cu părinții, dar aceste soluții nu pot antrena cadrul 

didactic în afara sălii de grupă, nu pot solicita exclusiv atenția cadrului didactic în 

detrimentul celorlalți copii și nu se permite organizarea altor activități în sala de 

grupă în intervalul de timp destinat odihnei. 

SECȚIUNEA  2 – OBLIGAȚIILE PREȘCOLARILOR 

În conformitate cu prevederile din Statutul elevului 

ART. 134 Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 care obțin 

rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament 

exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor grupei; 

b) acordarea de stimulente ( buline autocolante ) cu rol de a stimula comportamente dezirabile 

(pozitive) și indeplinirea sarcinilor didactice cerute. 

c) evidențiere, de către director, în fața colegilor din grădiniță/ grupă sau în fața consiliului 

profesoral; 

d) comunicare verbală adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care 

preșcolarul este evidențiat; 

e) premii, diplome,medalii; 
ART. 135 Performanțele preșcolarilor la concursurile de evaluare, de creație artistică și la 

concursurile sportive se recompensează în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul 

EducațieiNaționale 

ART.  136 

(1) Preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 pot fi premiați la sfârșitul 

anului școlar prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 

(2) În Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22, diplomele se pot acorda: 

a) pentru rezultatele obținute la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional ori internaţional; 
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b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relationare corespunzatoare cu 

colegii, pentru alte tipuri sau preocupari care merită evidențiate. 

ART. 137 Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” NR.22 poate stimula activitățile de 

performanță înaltă ale preșcolarilor la nivel local, județean, național și international, prin alocarea 

unor premii, din partea Asociației Părinților Grădiniței, a agenților economici, a fundațiilor 

științifice și culturale, a comunității locale etc. 

SECȚIUNEA 4 – COMPORTAMENTUL PREȘCOLARILOR 

În conformitate cu Statutului elevului,  preșcolarii sunt asimilați  statutului de elev. 
 

ART. 138 

(1) În vederea remedierii comportamentelor neadecvate la preșcolari, cadrele didactice pot folosi 

următoarele metode: 

a)observația individuala făcută copilului; 

c)mustrare scrisă 

Conform Statutului elevului, 

Observația individuală constă în atenționarea prescolarului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de  

consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de 

către cadrul didactic sau de către directorul unității de învățământ. 
Mustrarea scrisă constă în atenționarea prescolarului, în scris, cu menționarea faptelor care au 

determinat sancțiunea, și înștiințarea părinților/ reprezentanților legali/ tutorilor preșcolarului.  

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al instituției și într-un raport care va fi 

prezentat consiliului profesoral de cadrul didactic, la sfârșitul semestrului. 

Măsurile vor fi aplicate gradual, în funcție de frecvența și gravitatea comportamentului și 

vor fi însoțite de motivații asupra măsurilor luate și explicații din partea cadrului didactic cu 

precizarea efectelor produse de aceste comportamente. 

 

ART. 139 Părinții, tutorii sau susținători legali ai preșcolarului care a deteriorat/ distrus/sustras 

bunurile grupei/ grădiniței, în temeiul răspunderii pentru fapta minorului, vor suporta cheltuielile 

ocazionate de lucrările necesare reparației bunurilor deteriorate sau vor înlocui bunurile deteriorate/ 

distruse/ sustrase.( conform art. 28 Capitolul al IV-lea din Statutul elevului) 

 
TITLUL VII- PĂRINȚII 

 

SECȚIUNEA 1  -DREPTURILE PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI 

 

ART. 140 

(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai preşcolarului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor 

de învăţământ. 

(2) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală. 

ART. 141 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor 

la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii 

referitoare numai la situaţia propriului copil. 
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ART. 142 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în 

concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu  educatoarea/ profesorul pentru învăţământ preşcolar 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau 

reprezentanților legali în unităţile de învăţământ. 

ART. 143  Părinţii sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 144 

 (1)Părintele/tutorele legal al preșcolarului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale 

în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea obligatorie a succesiunii 

următoarelor etape: 

a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic / cadrele didactice implicat/ e; Părintele/reprezentantul legal al 

 copilului  are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor 

b )discuţie amiabilă cu directorul institutiei; 

c) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ 

d)  (În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la 

nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a 

media şi rezolva starea conflictuală. (Inspectoratul Şcolar Judeţean Brasov) 

(2) În cazul în care părintele sau tutorele legal nu respectă succesiunea etapelor, se prelungește durata 

de soluționare a problemei, deoarece sesizarea/ reclamația va fi redirecționată pentru a parcurge 

etapele sus-menționate                                                                                                                                             
ART. 145 

(1) Părintele/tutorele legal al preșcolarului are dreptul să decidă referitor la unitatea de învăţământ 

preuniversitar unde va fi înscris copilul. 

(2)Parintii se pot implica în alegerea disciplinelor opționale din cadrul curricum-ului la decizia 

școlii. 

SECȚIUNEA 2 – OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR/ REPREZENTANȚILOR LEGALI   

 

Îndatoririle părinţilor sau reprezentanților legali 

 

ART. 146 

(1) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa 

şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor. 

(2) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învăţământ, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale 

solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi  preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. 

(3) Să prezinte aviz epidemiologic la intrarea în colectivitate dupa o absență de 3 zile consecutive 

(4) Să verifice zilnic, înainte de sosirea la grădiniță, starea de sănătate a copilului, inclusiv 

temperatura corporală. 

(5) Să nu aducă la grădiniță copilul care prezintă simptome specifice bolilor respiratorii și 

infecțioase. 
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(6) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului , prin mijloace stabilite 

de comun acord. Prezenţa părintelui sau reprezentantului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/ 

profesorului pentru învăţământ preşcolar, cu nume, dată şi semnătură. 

(7) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

unităţii de învăţământ, cauzate de preșcolar 

(8) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului  are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în 

unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în 

care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o 

altă persoană. 

(9) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l 

susține pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin 

intermediul tehnologiei și al internetului și de a colabora cu personalul unității de învățământ pentru 

desfășurarea în condiții optime a acestei activități. 

(10) Să-și asume responsabilitatea promovării în educația copilului a principiilor, valorilor și 

normelor de conduită susținute de grădiniță. 

ART. 147 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor şi a personalului unităţii 

de învăţământ. 

ART. 148 

Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor, respectiv a 
Regulamentului de organizare și funcționare a  Grădiniței cu PP Micul Prinț Nr.22, cu modificările ulterioare.  

ART. 149 

Să trateze cu respect și considerație instituția preșcolară și reprezentanții ei, prin limbaj și 

comportament decent față de personalul didactic și nedidactic al grădiniței, față de preșcolari și 

părinții acestora, atât în viața reală, cât și în mediul online. 

ART. 150 Să-și asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a 

acestuia.Părintele/tutorele legal al preșcolarului răspunde material pentru distrugerile bunurilor cese 

constituie în patrimoniul grădiniței, cauzate de copil. 

ART. 151 Să colaboreze cu cadrul didactic pentru remedierea unor comportamente ( limbaj 

necorespunzător, gesturi neadecvate, tendințe de agresivitate/ violență). În cazul refuzului de a 

colabora și/ sau de a corecta aceste manifestări, conducerea grădiniței poate demara procedura  de 

sesizare către organele superioare competente, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului. (Sectiunea 4 - Educatie, activitati recreative si 

culturale, Capitolul VI –Secțiunea 3 - Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii 

si a oricarei forme de violență. 

Prevederi ale Legii nr. 272/ 2004 

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii, traficului, 

migratiei ilegale, rapirii, violentei, pornografiei prin internet, precum si a oricaror forme de 

violenta, indiferent de mediul in care acesta se afla: familie, institutii de invatamant, medicale, de 

protectie, medii de cercetare a infractiunilor si de reabilitare/detentie, internet, mass-media, locuri 

de munca, mediisportive,comunitate 

(2) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara a unei persoane carese 

afla intr-o relatie de raspundere, incredere sau de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate 

viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea 

fizica sau psihica a copilului, si se clasifica drept abuz fizic, emotional, psihologic, sexual si 

economic. 

(3) Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea, voluntara sau involuntara, a unei persoane care 

are responsabilitatea cresterii, ingrijirii sau educarii copilului de a lua orice masura pe care  o 

presupune indeplinirea acestei responsabilitati, care pune in pericol viata, dezvoltarea fizica,  
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mentala, spirituala, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a  

copilului si poate imbraca mai multe forme: alimentara, vestimentara, neglijarea igienei,  

neglijarea medicala, neglijarea educationala, neglijarea emotionala sau parasirea copilului/ 

abandonul de familie, care reprezinta cea mai grava forma de neglijare. 

ART. 152 

(1)Angajatii institutiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intra in contact cu copilul si au 

suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligatia de a sesiza de 

urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului                                      

(2) Cadrele didactice au obligatia de a referi centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/ 

Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare si orice alta forma de violenta asupra copilului si de a semnala serviciului public de 

asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență sociala și protecția copilului, aceste 

cazuri. 

ART. 153 

(1).Parintii copilului sau, dupa caz, alt reprezentant legal al acestuia, autoritatile publice si 

organismele private au obligatia sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a facilita 

readaptarea fizica si psihologica si reintegrarea sociala a oricarui copil care a fost victima 

oricarei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, de tortura sau pedeapsa ori tratamente crude, 

inumane sau degradante. 

(2) Persoanele mentionate la alin. (1) vor asigura conditiile necesare pentru ca readaptarea si 

reintegrarea sa favorizeze sanatatea, respectul de sine si demnitatea copilului 

ART. 154   Să asigure cele necesare confortului copilului, vestimentație, rechizite. 

ART. 155  Să asigure frecvența zilnică, deoarece în caz contrar, după două săptămâni de absență 

nemotivată, copilul este scos din evidență. 

ART. 156 

(1) Să achite lunar, anticipat, integral și la timp contribuția pentru alocația de hrană a copilului 

înscris la program prelungit. În cazul în care părintele nu achită în intervalul stabilit de conducerea 

instituției, sau întârzie cu plata pe o perioadă de maxim 30 zile, preșcolarul va fi  scos din evidență 

și va putea frecventa grădinița numai după achitarea integrală a sumelor restante și a contribuției 

pentru luna în curs. 

(2) Refuzul părintelui/ tutorelui legal de a achita sumele restante declanșează procedura de 

recuperare, conform normelor în vigoare. 
 

TITLUL VIII- ASIGURAREA SECURITATII SI SIGURANTEI PRESCOLARILOR IN 

PERIMETRUL SPATIULUI GRĂDINIȚEI  

 

ART. 157 

ACCESUL PĂRINȚILOR ÎN CURTEA ȘI CLĂDIREA GRĂDINIȚEI NU ESTE PERMIS , 

conform Ordin M.S. 1456/2020 privind aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor,  si Ghidului pentru unitățile de învățământ 

preșcolar elaborat de MEC. 

Primirea și preluarea copiilor se va face conform programului prezentat la capitolul II Organizarea 

grădiniței/ programul grădiniței, în intervalele de timp menționate. 

 

SECTIUNEA 1  – ASIGURAREA ACCESULUI  ÎN SPAȚIUL GRĂDINIŢEI 

 

ART. 158 

 

(1) CURTEA GRĂDINIȚEI 

Accesul cadrelor didactice in curtea gradinitei se va realiza pe 4 căi de acces (ușile laterale). 
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(2) Accesul în curte al prescolarilor,  al educatoarelor , al personalului auxiliar și nedidactic se 

face pe intrarea dinspre B-dul  Ștefan cel Mare și Sfânt și se va realiza astfel: 

- La ora 6.00   pentru personalul nedidactic  care vine la schimbul I 

- La ora 7.30   pentru cadrele didactice care vin la schimbul I 

- in intervalul 7.30 – 8.15 pentru preșcolari,, conform programării pe grupe 

- la ora 10.00 pentru personalul nedidactic  care vine la schimbul II 

- în intervalul 12 00 –1230 pentru cadrele didactice care vin la schimbul II; 

- în intervalul  16.00- 16.45- pentru preșcolari, conform programării pe grupe  

 

(3) Staționarea in curtea grădinitei nu este permisa. Jocurileși locurile de joacă din curtea 

gradinitei sunt destinate exclusiv activitatilor desfasuratede cadrele didactice impreună cu 

preșcolarii. 

(4) Cadrele didactice au obligatia de a supraveghea permanent activitatea copiilor in curtea 

gradinitei, de a asigura securitatea prescolarilor, de a proteja si pastra jocurile de curte si de a derula 

in cele mai bune conditii activitatile didactice planificate si prevazute in Curriculum – ul pentru 

invatamant prescolar invigoare. 

 

SECTIUNEA 2 – PAZA UNITĂȚII DE INVĂȚĂMÂNT 

 

ART. 159 

(1) Gradinita va stabili planul de paza al unitatii de invatamant cu sprijinul de specialitate al 

organelor de politie din localitate (stabilirea regulilor concrete privind accesul, paza si circulatia in 

interiorul obiectivului) 

(2) Se va afisa numarul de telefon pentru apel de urgenta si 112 la avizierulgradinitei,.  

(3) Se vor anunța organele de politie in cazul unor incidente violente,in cazul intrarii in spatiul 

scolar a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament 

agresiv ori cu intenția de a deranja ordinea si linistea in institutia de  invățământ 

 

SECTIUNEA 3 – PAZA UNITĂȚII DE INVĂȚĂMÂNT 

 

ART. 160 Accesul si activitatea in salile de activități extracurriculare din gradiniță se vor face in baza 

propriilor regulamente ale acestora, la o dată care va fi comunicată ulterior, în funcție de situația 

epidemiologică și de normele de funcționare a unităților de învățământ preșcolar 

ART. 161 
-Accesul si activitatea in SALINĂ se vor face in baza Regulamentului de functionare și folosire a 

salinei care se constituie ca Anexa 1 la acest regulament. 

-Accesul si activitatea in SALA FESTIVĂ se vor face in baza Regulamentului de functionare și 

folosire a salii festive care se constituie ca Anexa 2 la acest regulament. 

Accesul si activitatea în SALA DE ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ se 

vor face in baza Regulamentului de functionare și folosire a laboratorului care se constituie ca 

Anexa 3 la acest regulament. 

TITLUL IX– CIRCULATIA INFORMATIEI 
 

ART. 162 Anunțurile, informațiile cu caracter general, valabile pentru intreg personalul se fac prin: 

a) sedinta ordinară sau extraordinară, in pauză sau in perioada de somn a preșcolarilor, dacă durata 

unei pauze nu este suficienta; 

b) avizare la avizierul gradinitei de pe hol (când sunt de interes general – pentru preșcolari, cadre 

didactice, personal administrativ si părinți) sau la avizierul din cancelarie cand privesc numai 

cadrele didactice; de afișarea la aceste aviziere se vor ocupa persoanele desemnate de 

conducerea școlii 
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c) prin postare pe grupul de comunicare creat pentru personalul grădiniței, pe website-ulgrădiniței și 

pe grupurile din mediul online create pentru fiecare grupă în parte  

 

ART.163 Comunicarea cu caracter oficial este asigurată prin desemnarea unui responsabil cu 

atribuţii consemnate în fişa postului.Atribuţiile acestuia sunt: 

-verifică e-mailurile cu conţinut institutional şi profesional primite pe adresa grădiniţei , le triază şi 

informează persoanele cărora le sunt adresate. 

 

ART.164 Anunturile cu caracter limitat se fac prin informare individuala in scris, sub semnatură; 

 

ART.165 Sesizările se fac ierarhic prin depunerea documentului scris la directiune cu nr de 

inregistrare: 

- cadre didactice – director– consiliul de administratie– Inspectoratscolar 

-personal administrativ – administrator – director – consiliul de administratie – Inspectorat 

scolar 

-personal auxiliar – director – consiliul de administrație – Inspectorat școlar 

-preșcolari – educatoare – director – consiliu de administrație – Inspectorat școlar 

-părinți – educatoare – director – consiliu de administrație – Inspectorat școlar 
 

ART. 166  Contestațiile se fac la conducerea gradinitei iar in caz de nerezolvare la Inspectoratul  

Școlar Județean Brașov. 

 

ART. 167  Orice contestație se face în scris si se înregistrează la direcțiunea grădiniței. 

 

ART. 168 Directorul grădinitei este obligat să comunice in scris contestatarului decizia luată in 

termen de o lună, conform legii. 

 

TITLUL X  – SEMNE DISTINCTIVE 

ART. 169 Semnele distinctive pentru prescolarii Grădiniței cu Program Prelungit „MICUL PRINȚ” 

nr. 22 sunt: 

- Uniforma 

- Imnulgrădiniței 

- Coroana „Micului Prinț” (ocazii speciale: prima zi de grădiniță- deschiderea 

festivă, Cursul festiv,etc) 

- Simbolul ”Micului prinț” 

- Revista “Micul Prinț” 

 

TITLUL XI– DISPOZIȚII FINALE:  

 

Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului angajat al instituţiilor de învăţământ 

preşcolar, părinţilor sau reprezentanţilorlegali. 

 

Cu ocazia înscrierii elevului în registrul matricol unic, părinții încheie cu școala un contract 

educațional, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale acestora, conform Ordinul 

MENCS nr.5079/2016. 

În baza prezentului regulament se vor încheia contractele educaționale . 
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CONTRACTUL EDUCAŢIONAL 

 

ART. 170 

(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii 

preşcolarilor în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale părţilor. 

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este 

particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 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 sau reprezentantul 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 sau reprezentant 

legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.  

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul 

încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 

Prezentul regulament se completează cu prevederi specifice, aprobate prin ordin de ministru. 

Prezentul regulament intră în vigoare la data de.12.09.2020 

ART. 173  În cazul în care părinții/ tutorii legali nu sunt de accord cu una sau mai multe articole/ 

secțiuni/ capitol din prezentul regulament si nu il semneaza, nu poate fi încheiat acordul de 

parteneriat pentru educație și colaborarea între părți încetează. 

 

ART. 174 

În cazul în care părinții/ tutorii legali sunt de acord cu prevederile Regulamentului de ordine 

interioară dar nu respectă aceste prevederi, se va respecta procedura, în mod gradual, până la 

anularea contractului de parteneriat pentru educație, astfel: 

a) Discuţie amiabilă cu părinţiiimplicaţi; 

b) Convocarea acestora pentru soluţionarea aspectelor ce vizează nerespectarea prezentului 

regulament, în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi în prezenţa Consiliului de 

Administraţie algrădiniţei. 

c) Sesizare scrisă cuavertizare 

d) Anularea Contractului de Parteneriat pentru educaţie încheiat între Grădiniţa cu PP Micul 

Prinţ Nr.22 si persoanele implicate. 

ART. 175  

Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data  de 

12.09.2020  şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent. 
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ANEXA 1 

 

REGULAMENT DE FOLOSIRE A SĂLII DE JOACĂ – TIP SALINĂ 

Capitolul I- CADRUL GENERAL 

 

ART.1. Accesul şi activitatea în cadrul SALINEI Grădiniței cu Program Prelungit „MICUL PRINȚ” 

nr. 22 sunt reglementate de prezentul regulament. Salina gradinitei  este o sala de joaca amenajata tip 

salina. 

ART. 2. Salina este pusa la dispoziţia prescolarilor si personalului gradinitei in mod gratuit. 

 

Capitolul II - ACCES ŞI UTILIZARE 

 

ART. 3. Accesul in salina este permisa numai pe baza avizului primit de la medicul de familie. 

ART. 4. Accesul în salina este permis numai pentru activitatile prevazute in orarul scolar, de 1-2 

ori pe săptămână, in activitati de 30 minute, sau la alte activități planificate de cadrele didactice. 

ART.5. Nu se permite accesul în salină fără supravegherea cadrului didactic; acesta este direct 

raspunzator de intreaga activitate desfasurata in salina. 

ART. 6. Sunt interzise urcarea şi coborârea pe/de pe suportul de lemn pentru sare fixat pe pereți, pe 

bolovanii de sare înconjurați de ziduri protector aflați în colțul din spate al salinei, folosirea unor 

materiale sportive fara acordul si supravegherea cadrului didactic. 

ART.7. Prescolarii vor fi preluati din sala de grupa de catre profesor si condusi in salina, iar la 

terminarea activității vor merge în salile de grupa numai insotiti de cadrul didactic. 

ART.8. In cazul desfasurarii unor activitati extracurriculare, coordonatorul acestora va depune la 

directiunea gradinitei un document in care sa se precizeze: denumirea activitatii, tipul activitatii, 

data desfasurarii, cadre didactice implicate, reponsabilitati, numarul de prescolari implicati, numele 

si prenumele prescolarilor, norme de protectie, semnaturile parintilor; activitatea se poate desfâșura 

numai dacă a fost aprobată de directorul unității de invățământ. 

ART.9. In cazul folosirii unor aparate, instrumente sau mingi, prescolarii au voie sa le foloseasca 

numai sub supravegherea cadrului didactic. 

ART.10. Accesul oricarei alte persoane in salina in timpul desfasurarii activitatilor este interzis. 

ART.11. Cadrelor didactice le este interzisă părăsirea salinei in timpul desfășurarii activităților; in 

caz de urgență, solicită prezența unui coleg pentru supraveghere (când lipsește maxim 5 minute) 

sau conduce preșcolarii la sala de clasă și anunță directorul. 

 

CAPITOLUL III – Norme generale de comportament şi igienă 

  

ART. 12. Prescolarii vor menţine ordinea şi curăţenia în incinta salinei 
ART. 13. Prescolarul va fi învățat de către cadrele didactice și părinți să utilizeze 
cu grijă şi în mod adecvat echipamentul sportiv, 
ART.14. Lovirea şi degradarea intenţionată a mobilierului si dotărilor sunt interzise. În cazul în 

care echipamentul şi/sau dotările se deteriorează din vina prescolarului, parintii  preșcolarului în 

cauză vor acoperi toate cheltuielile materiale  pentru  repararea deteriorărilor produse de către el, 

echipamentului sportiv sau bunului respectiv, sau pentru înlocuirea acestora. În cazul unui astfel de 

incident, cadrul didactic are sarcina de a intocmi  un raport directorului gradinitei . 

ART.15. Este interzis accesul in salina pentru persoanele care au în momentul respectiv o boală 

contagioasă. 

ART.16  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 

12.09.2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent. 

 

35 

mailto:gradi22bv@yahoo.com
http://www.gradi22bv.ro/


  

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, Nr.16 A, Telefon/fax:0368/431017 , E-mail: gradi22bv@yahoo.com, Web: www.gradi22bv.ro   

  
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII                                                                   

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

ANEXA 2 

 

REGULAMENT DE FOLOSIRE A SĂLII FESTIVE 

 

CAPITOLUL I Cadrul general 

 

ART.1. Accesul şi activitatea în cadrul Salii Festive a Grădiniței cu Program Prelungit „MICUL  

PRINȚ”nr.22 sunt reglementate de prezentul regulament. Sala festiva a gradinitei este compusa din 

sala de spectacole și aparaturaaudio-video. 

ART. 2. Sala festivă este pusa la dispoziţia prescolarilor si personalului gradinitei pentru 

activităţi educative, in mod gratuit. 

 

CAPITOLUL II Acces şi utilizare 

 

ART.3. Accesul în sala festiva este permis numai pentru activitatile prevazute in orarul scolar sau 

la alte activitati planificate de cadrele didactice. 

ART.4. Nu se permite accesul prescolarilor în sala festiva fara supravegherea cadrului didactic; 

acesta este direct raspunzator de intreaga activitate desfasurata aici.  

ART. 5. Este interzisa distrugerea bunurilor cu care este dotata sala festiva (cortine, scaune, 

aparaturia video si audio, obiecte care intra in alcatuirea decorului). 

ART. 6. Prescolarii vor fi preluati de catre cadrul didactic sau instructor si vor fi condusi pana in 

sala festiva. La terminarea activitatii, cadrul didactic  insoteste prescolarii pana in sala de grupa de 

unde au fostpreluati.. 

ART. 7. In cazul desfasurarii unor activitati extracurriculare, coordonatorul acestora va depune la 

directiunea gradinitei un document in care sa se precizeze: denumirea activitatii, tipul activitatii, 

data desfasurarii, cadre didactice implicate, reponsabilitati, numarul de prescolari implicati, numele 

si prenumele prescolarilor, norme de protectie; activitatea se poate desfasura numai daca a fost 

aprobata de directorul unitatii deinvatamant. 

ART. 8.  In cazul folosirii unor aparate, instrumente sau mingi, prescolarii au voie sa le foloseasca 

numai sub supravegherea cadrului didactic. 

ART. 9. Cadrelor didactice, le este interzisa parasirea sălii festive in timpul desfasurarii 

activitatilor; in caz de urgenta, solicita prezenta unui coleg pentru supraveghere (cand lipseste 

maxim 5 minute) sau conduce prescolarii la sala de clasa si anunta directorul. 

 

CAPITOLUL III – Norme generale de comportament şi igienă 

 

ART.10. Preșcolarii au obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia în incinta salii festive .                             

ART. 11 Lovirea şi degradarea intenţionată a mobilierului si dotărilor sunt interzise. În cazul în 

care echipamentul şi/sau dotările se deteriorează din vina prescolarului, parintii prescolarului în 

cauză vor acoperi toate cheltuielile materiale pentru repararea deteriorărilor  

produse de către el, echipamentului sportiv sau bunului respectiv, sau pentru înlocuirea acestora. În 

cazul unui astfel de incident, cadrul didactic are sarcina de a intocmi un raport 

directoruluigradinitei 
ART.12 .Este interzis accesul in sala festiva pentru persoanele care au în momentulrespectiv o boală 

contagioasă 

ART.13  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de  12/ 09/ 2020 şi 
intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 
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ANEXA 3 

 

REGULAMENT DE FOLOSIRE A SĂLII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

CAPITOLUL I  Cadrul general 

ART.1. Accesul şi activitatea în cadrul Salii Festive a Grădiniței cu Program Prelungit „MICUL  

PRINȚ”nr.22 sunt reglementate de prezentul regulament. Sala   de recreere  a gradinitei este compusa 

din sală , mobilier specific, accesorii, jocuri și jucării  

ART. 2. Sala de recreere  este pusa la dispoziţia prescolarilor si personalului gradinitei pentru 

activităţi educative, in mod gratuit. 

 

CAPITOLUL II Acces şi utilizare 

 

ART.3.Accesul în sală este permis numai pentru activitatile prevazute in orarul școlar sau la alte 

activități planificate de cadrele didactice. 

ART.4. Nu se permite accesul prescolarilor în sala de recreere  fara supravegherea cadrului 

didactic- acesta este direct răspunzator de intreaga activitate desfasurata aici.                                 

ART. 5. Este interzisa distrugerea bunurilor cu care este dotata sala festiva (cortine, perdele, 

covoare, pernuțe, mobilier special moale, mobilier și cutii pentru depozitare,  taburete, 

aparaturia video si audio, jocuri fixate pe perete, obiecte care intra in alcatuirea decorului, 

jucării și jocuri instructive, cărți, etc). 

ART. 6. Preșcolarii vor fi preluati de catre cadrul didactic si vor fi condusi pana in sala de recreere 

. La terminarea activitatii, cadrul didactic insoteste prescolarii pana in sala de grupa de unde au 

fostpreluati.. 

ART. 7. In cazul desfasurarii unor activitâți extracurriculare, coordonatorul acestora va depune la 

directiunea gradinitei un document in care sa se precizeze: denumirea activitatii, tipul activitatii, 

data desfasurarii, cadre didactice implicate, reponsabilitati, numarul de prescolari implicati, numele 

si prenumele prescolarilor, norme de protectie; activitatea se poate desfasura numai daca a fost 

aprobata de directorul unitatii deinvatamant. 

ART. 8. In cazul folosirii unor aparate, instrumente sau mingi, prescolarii au voie sa le foloseasca 

numai sub supravegherea cadrului didactic. 

ART. 9. Cadrelor didactice, le este interzisa parasirea salii festive in timpul desfasurarii 

activitatilor; in caz de urgenta, solicita prezenta unui coleg pentru supraveghere (cand lipseste 

maxim 5 minute) sau conduce prescolarii la sala de clasa si anunta directorul. 

 

CAPITOLUL III – Norme generale de comportament şi igiena 

 

ART.10- În sala de recreere, nu este permis accesul cu :încălțăminte . mâncare, alte obiecte 

aduse din afară 

ART.11. Prescolarii au obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia în incinta salii de recreere  

ART.12 Lovirea şi degradarea intenţionată a mobilierului si dotărilor sunt interzise. În cazul în 

care echipamentul şi/sau dotările se deteriorează din vina prescolarului, parint ii prescolarului în 

cauză vor acoperi toate cheltuielile materiale pentru repararea deteriorărilor produse de către el, 

echipamentului sportiv sau bunului respectiv, sau pentru înlocuirea acestora. În cazul unui astfel de 

incident, cadrul didactic are sarcina de a intocmi un raport directoruluigradinitei 
ART.13 .Este interzis accesul in sala festiva pentru persoanele care au în momentulrespectiv o boală 

contagioasă 

ART.14  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 12/ 09/ 2020 şi 

intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  
Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 
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ANEXA 4  

 

MĂSURI DE PROTECȚIE/ IGIENĂ/ DEZINFECȚIE/ PE PARCURSUL PROGRAMULUI: 

 

 

ART. 1. După accesul în grădiniță  și echiparea corespunzătoare pentru interior, copiii își vor spăla 

mâinile apoi vor merge în sălile de grupă, însoțiți de un reprezentant al grădiniței .  

ART. 2 În timpul activităților, locurile din sala de grupă vor fi fixe; după ocuparea acestora, copiii nu 

vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada derulării activităților; fiecare copil va avea propriul 

scăunel și loc la masă, marcat (se va respecta distanțarea de minim 1 m  între măsuțe/ scăunele)   

ART. 3 Vor fi limitate deplasările în sala de grupă : jocurile și activitățile se vor desfășura la măsuțe 

sau cu respectarea distanțării fizice; 

ART. 4 Nu se permite schimbul de obiecte între copii; 

ART. 5 Sălile vor fi dezinfectate/ aerisite înainte de sosirea copiilor și după preluarea acestora; (după 

dezinfectare ferestrele vor fi deschise timp de cel puțin 30 de minute) iar aerisirile se vor face ori de 

câte ori copiii părăsesc sala de grupă ; 

ART. 6 Se va asigura ventilația naturală a sălii de grupă; astfel, cel puțin un geam va fi deschis 

(rabatat) pe tot parcursul zilei, inclusiv la programul de somn; 

ART. 7 Activităţile și servirea meselor se vor desfășura cu respectarea distanțării între copii și cadre 

didactice, evitându-se contactul fizic; 

ART. 8 Periodic, copiii își vor spăla și dezinfecta mâinile ; 

ART. 9  Pentru programul de somn se va asigura respectarea distanței fizice între paturi/ saltele  

ART.10 .Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 12/ 

09/ 2020.şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 

 

 

ANEXA 5 

PROTOCOL DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC 

 

ART. 1 Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ, prin măsurarea temperaturii corporale 

și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 

preșcolarului/elevului la cursuri.                                                                                                                          

ART. 2 NU se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:                                                                                        

· cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 

(tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-

contagioase;                                                                                                                                                    

· cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;                                             

· cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de 

carantină la domiciliu / carantină instituționalizată. 

ART. 3 Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor în vigoare 

ART. 4  La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 

observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. 

( conform O.M nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și a tinerilor) 

ART.5  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de  12/ 09/ 

2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 
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ANEXA  6  

 PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 

 

Se aplică în cazul în care în timpul programului  copiii prezintă febră sau  simptomatologie de tip 

respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare generală modificată).  

ART. 1  Procedura va urma pașii:  

1. Elevul este izolat de restul clasei în punctul de prim-ajutor.( cabinetul medical al grădiniței) 

2. Este anunțat părintele/tutorele legal, care îl va prelua  de la grădiniță 

3. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat se va realiza 

obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care părintele o va 

preda cadrului didactic dimineața când aduce copilul la grădiniță,  

 

ART.2 Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de  12/ 09/ 

2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 

 

ANEXA 7  

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII UNUI COPIL 

 

ART. 1 Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU  la 

propunerea Direcției de Sănătate Publică Brașov. 

ART. 2 La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o grupă din unitatea de 

învățământ, se suspendă cursurile școlare ale  grupei respective, pentru o perioadă de 14 zile.  

ART. 3 La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în grupe diferite ale aceleiași 

unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile 

de la data de debut a ultimului caz 

ART.4 .Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 12/ 09/ 

2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent 

 

 ANEXA 8 

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII UNUI 

CADRU DIDACTIC 

 

ART. 1  

Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură  grupă, și nu a venit în contact 

cu alte cadre didactice din  instituție se vor suspenda cursurile de la  grupa respectivă, pe o perioadă de 

14 zile de la data diagnosticului. Dacă a lucrat la orar prelungit , și colega de tură va avea activitatea 

suspendată. 

ART. 2  

Scenariul 2 : În cazul în care cadrul didactic a venit în contact cu alte cadre didactice din grădiniță (se 

vor suspenda cursurile de la  grupa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care 

acesta a venit în contact. 

ART. 3 

Scenariul 3  : În cazul în care cadrul didactic a a venit în contact cu multe cadre didactice din școală 

(cadrele didactice din cele două schimburi,  se vor suspenda cursurile întregii unități de invățământ) 

ART.4  Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 12/ 09/ 

2020 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

Regulamentul poate fi modificat prin votul aceluiaşi organism emitent.
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