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Titlul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

CAPITOLUL  I 
Cadrul de reglementare 

I.1. Reglementări generale 
 
⮚  Art.1. Regulamentul de ordine interioară al Grădiniţei cu Program Prelungit 

,,Curcubeul copilăriei” din  Craiova,  cuprinde norme referitoare la organizarea şi 
funcţionarea unităţii, în conformitate cu prevederile Legea 1/2011; 

⮚ Curriculum pentru educație timpurie, aprobat prin OMEN nr. 4694/2.08.2019 
⮚ Ordinul de ministru nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP),  
⮚ Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 
⮚ Ordinul MENCS nr. 6134/2016 - interzicerea segregării şcolare în unităţile de 

învăţământ preuniversitar 
⮚ Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie (RFIDT), aprobat prin O.M. 

nr. 3851/2010 
⮚ Legea 272 din 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.2. Regulamentul stabileşte regulile în baza cărora se desfăşoară toate activităţile specifice 
unităţii de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor şi finalităţilor din învăţământul 
preuniversitar de stat. 
Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplică obligatoriu preşcolarilor, cadrelor 
didactice, personalului nedidactic si auxiliar, precum si persoanelor străine ce se află  în incinta 
unităţii de învăţământ sau care vin în contact cu aceasta. 
 Art.4. În Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, cetăţenii au drepturi 
egale de acces la nivelul şi formele de învăţământ preşcolar, indiferent de condiţia socială şi 
materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii 
care ar putea constitui o discriminare sau o segregare. 
 Art.5. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea Grădiniţei cu Program 
Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, 
independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 
învăţământului preşcolar. 
Art.6. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor 
normative generale şi speciale. 
Art.7.  
(1) Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova este organizată şi 
funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj 
şi a Regulamentului intern al acestei unităţi.  
(2)  Regulamentul de Ordine Interioară este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu 
participarea reprezențanţilor organizaţiei sindicale, recunoscută la nivel de ramură, existentă 
în grădiniţă şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, 
în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. 
(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către Consiliul  Profesoral, la care participă, 
cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezențanţi ai părinţilor . 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/g4ytmojugqzq/contractul-colectiv-de-munca-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-invatamant-preuniversitar-inregistrat-la-mmps-dds-sub-nr-651-din-data-de-28042021?pid=382271487#p-382271487
https://lege5.ro/Gratuit/g4ytmojugqzq/contractul-colectiv-de-munca-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-invatamant-preuniversitar-inregistrat-la-mmps-dds-sub-nr-651-din-data-de-28042021?pid=382271487#p-382271487
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 (4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii 
de învăţământ, pentru copii şi părinţii/reprezențanţii legali ai acestora.  
Art.8. În incinta Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova sunt interzise, 
potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă 
normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a preșcolarilor, a 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art. 9. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor. 
 
I.2 Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării unităţilor de învăţământ 
preşcolar 
 
Art.10.   Unităţile de învăţământ preşcolar se organizează şi funcţionează, conform legislației 
în vigoare, pe baza  principiilor:  
 a) echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;  
 b) calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi 
la  bune practici naţionale şi internaţionale;  
c) centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  
d) eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin  
     gestionarea resurselor existente;  
e) recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice 
şi religioase;  
f) transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin  
comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  
g) incluziunii sociale;   
h) participării şi  responsabilizării părinţilor.  
               
 I.3 Finalităţile învăţământului preşcolar 
 
Art. 11.  
(1) Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 
propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia ; 
 (2) Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a 
dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, 
încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare ; 
(3) Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 
imagini de sine pozitive ; 
(4) Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 
necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe parcursul vieţii. 
Art. 12.  Finalităţile educaţiei timpurii se realizează prin intermediul obiectivelor cadru şi de 
referinţă formulate pe următoarele domenii experienţiale : Limbă şi comunicare, Știinţe, Estetic 
şi creativ, Om şi societate, Psihomotric, precum şi a unor strategii didactice moderne, 
fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei şi adaptate la contexte variate 
de viaţă. 
 Art. 13.  Educaţia preşcolară asigură stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării 
sale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de 
vârstă ale acestuia. 
Art. 14. Învăţământul preşcolar asigură şanse egale de pregătire pentru şcoală tuturor copiilor 
care frecventează grădiniţa, potrivit legislaţiei în vigoare. 
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Art. 15. Educaţia preşcolară se adresează tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinţe educaţionale 
speciale. Pentru copiii cu cerinţe educative speciale, care participă la programul educațional 
derulat în învățământul preșcolar, se respectă în totalitate legislaţia în vigoare, precum si 
principiile care fundamentează protecţia şi educaţia acestor categorii de copii. 
Art. 16. În toată activitatea desfăşurată în învăţământul preşcolar se respectă dreptul copilului 
la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor 
educaţionale. 
 

TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Capitolul I 
Rețeaua școlară 

 
Art. 17.  
(1)Reţeaua unităţilor de învăţământ preşcolar de stat care organizează cursuri de zi, precum şi 
planurile de şcolarizare se aprobă, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
(2) Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova funcționează ca unitate de 
învățământ preșcolar cu program prelungit (10 ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea 
corespunzatoare a copiilor pentru şcoala şi viaţă socială, precum si protecţia socială a acestora 
(hrană, supraveghere şi odihnă). 
(3)  În Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, sunt cuprinși copii cu 
vârste între 3 și 6 ani, organizaţi pe grupe de vârstă: mică (copii de 3-4 ani), mijlocie (copii de 
4-5 ani), mare (copii de 5-6 ani). 
(4)  Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova are următoarele elemente 
definitorii: 
 a)  act de înfiinţare  
   b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/prin administrare (sediu, dotări 
corespunzătoare, adresă);   
   c) cod de identitate fiscală (CUI);   
   d) cont în Trezoreria Statului;   
   e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu 
denumirea exactă a unităţii de învăţământ  
   f) domeniu web: www.gradinita-curcubeul-copilariei-craiova.com 
 
Art. 18. În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, formaţiunile de studiu se 
constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, cu 
respectarea prevederilor legale  şi cuprind grupe de preşcolari omogene/eterogene. 
Art.19. (1) În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, formaţiunea de 
studiu cuprinde grupe, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Activitatea de învăţământ 
pe grupe de studiu se reglementează prin Ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice.   
(2) Pentru fiecare preşcolar cu deficienţe grave/profunde/severe/asociate orientat de către 
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 
preşcolari.                                                                                                                                                                                                        
Art.20. 
(1) În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, grupele se constituie în 
funcţie de oferta educaţională a grădiniţei pe vârste, iar cele de activităţi opţionale şi activităţi 
extracurriculare care se studiază în grădiniţă în funcţie de aptitudinile copiilor, opţiunile 
părinților şi de alte criterii proprii, cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară. 

http://www.gradinita-curcubeul-copilariei-craiova.com/
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(2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum-ul la decizia grădiniţei, al limbilor moderne, 
dans modern, clasele pot fi împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai 
în situaţia în care studiul cu întreaga grupă nu este posibil.  
 
 

Capitolul II  
Programul școlar 

 
II.1.Organizarea programului școlar în Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul 

copilăriei” 
 
Art.21.  
(1)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor  și a vacanțelor se 
stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. 
(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare 
pot fi   suspendate pe o perioadă determinată. 
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: la nivelul unității de învățământ, la cererea 
directorului, după consultarea reprezențanților organizațiilor sindicale și ai părinților, cu 
aprobarea inspectorului școlar general; 
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 
școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, care includ predarea online, 
stabilite de consiliul de administrație al Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, 
Craiova și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor. 
Art. 22.  
(1)În perioada vacanțelor școlare, Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ poate  
organiza, separat sau în colaborare, activități educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului 
de administrație, care aprobă și costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de 
legislația în vigoare și contractele colective aplicabile pentru tot personalul unității. 
(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. 1, părinții și unitatea de 
învățământ încheie contractul educațional prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 
Art.23.  
(1) În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, activitatea se desfășoară 
în două ture,  pentru personalul angajat, între orele 06.30-18.30 și pentru preșcolari între 
07.30-18.00, 1 oră, la finalul programului fiind alocată pentru curățenie. 
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Tura I : 06.30 – 
14.30 
Tura II : 10.30 – 
18.30 
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Miercuri: 08.45 – 
09.30; 15.00 – 
17.00 

 
(2) In vederea organizarii resurselor de timp si umane, Gradinita cu program prelungit 
„Curcubeul copilariei”, stabileste intrarea esalonata la intervale orare diferite, in functie 
de etaje, fiind recomandata intrarea prin mai multe usi de acces pentru a gestiona in mod  
eficient fluxul de elevi, la primire. 

Programul de sosire/plecare a copiilor se modifica astfel: 
Primire:  
8.00-8.05 GRUPA MARE „FLUTURASII” 
8.00-8.05 GRUPA MIJLOCIE „PITICII” 
8.05-8.10 GRUPA MIJLOCIE „BUBURUZE” 
8.05-8.10 GRUPA MICA „IEPURASII” 
8.10-8.15 GRUPA MICA „INIMIOARE” 
8.10-8.15 GRUPA MARE „ALBINUTE” 
8.00-8.05 GRUPA MARE „URSULETII” 
8.05-8.10 GRUPA MICA „CIUPERCUTE” 
PLECARE: 
16.50-17.00 GRUPA MARE „FLUTURASII” 
16.55-17.05 GRUPA MIJLOCIE „PITICII” 
17.00-17.10 GRUPA MIJLOCIE „BUBURUZE” 
17.05-17.15 GRUPA MICA „IEPURASII” 
17.10-17.20 GRUPA MICA „INIMIOARE” 
17.15-17.25 GRUPA MARE „ALBINUTE” 
17.25-17.35  GRUPA MICA „CIUPERCUTE” 
17.30-17.40 GRUPA MARE „URSULETII”  
 Art. 24. În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, în activităţile cu 
preşcolarii se respectă Planul de învăţământ prevăzut de Curriculum  pentru  învăţământul 
preşcolar şi Metodologia de aplicare a acestuia. 
Art. 25. Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar, aprobată de 
M.E.N..  
Art. 26. În situaţia în care în timpul programului instructiv-educativ se organizează activităţi în 
afara instituţiei de învăţământ (alte instituţii de învăţământ, de cultură, economice, sănătate, 
administrative) cadrele didactice vor respecta prevederile OMENCȘ nr. 3637 din 12.04.2016 
pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060  din 2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare 
a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în învățământul 
preuniversitar. 
Art. 27. Activităţile, altele decât cele prevăzute în programul grădiniţei (formale, nonformale) 
se pot organiza în instituţie, numai cu aprobarea directorului și pe baza unei cereri depuse cu 
cel puţin o zi înaintea acţiunii. 
Art. 28. Planul de şcolarizare al unităţii de învăţământ preşcolar se fundamentează şi se 
întocmește, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituțională, este coordonat de către 
director, după consultarea Consiliului profesoral, a reprezențanţilor părinţilor și se aprobă de 
către Consiliul de Administraţie al acesteia, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean 
Dolj. 
Art. 29. Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’ Craiova, părinţii sau susţinatorii legali plătesc o contribuţie stabilită de legislația în 
vigoare, de comun acord cu Consiliul reprezențativ al părinţilor şi Consiliul de Administraţie. 
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Art. 30.  Recalcularea contribuţiei părintilor pentru hrana care se asigură copiilor în Grădiniţa 
cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, determinată de absenţa copilului din 
unitate, se face prin reportarea sumei rămase în cont pentru perioada imediat următoare.  
Art. 31. În situaţia retragerii copilului de la Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’ Craiova, părintele beneficiază de returnarea  sumelor plătite anticipat pentru 
asigurarea hranei, cu aprobarea directorului, în urma înaintării unei cereri scrise. 
Art. 32. În perioadele de vacanţe şcolare, la solicitarea scrisă a părinţilor şi cu  plata contribuţiei 
pentru hrana copiilor,  Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova poate 
funcţiona, cu îndeplinirea următoarelor condiţiilor specifice : 
a) stabilirea locaţiei potrivite pentru activităţi de vacanţă; 
b) planificarea personalului didactic şi nedidactic în activitate; 
c) planificarea activităţilor de vacanţă; 
d) asigurarea condiţiilor de microclimat; 
e) asigurarea meniului; 
f) asigurarea efectuării concediului de odihnă pentru personalul grădiniţei; 
g) asigurarea timpului necesar pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii, igienizări ale 
clădirilor. 
 
 II.2 Accesul în unitățile de învăţământ preşcolar 
 
Art.33. 
(1) Accesul copiilor în Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ se face prin 
intrarea stabilită, semnalizată cu o bandă pe care scrie „Acces copii”; copiii vor fi însoţiţi de 
către părinţi/tutori legali, fraţi, bunici; fiecare cadru didactic va face cunoscut acest lucru 
părinţilor, într-o şedinţă, cu semnătura de luare la cunoştinţă. 
(2) In vederea gestionarii eficiente a fluxului de copii , accesul copiilor în Grădiniţa cu 
Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ se face prin ambele intrari, la intervale orare 
diferite, astfel incat sa fie redus timpul de intersectare al prescolarilor din doua sau mai 
multe grupe diferite.. Copiii vor fi preluati de cadrul didactic de la grupa si condusi in 
sala de clasa. La fel se va proceda si la plecarea copiilor. Fiecare cadru didactic va face 
cunoscut acest lucru părinţilor, într-o şedinţă, cu semnătura de luare la cunoştinţă. 
(3) Uşa de la intrare este deschisă, în intervalele de timp agreate de comun acord cu părinții; 
accesul este monitorizat de către o persoană desemnată de conducerea unităţii; 
(4) Uşa de la intrare, se închide în  intervalele de timp în care se desfăşoară activităţile specifice 
cu preşcolarii, servirea mesei şi activităţile de relaxare, odihnă; 
Art. 34. 
(1) Accesul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (cu excepţia personalului 
angajat la bucătărie) se face prin aceeaşi intrare cu copiii, în intervalul de timp corespunzător 
funcționării unității de învățământ și în conformitate cu turele stabilite de conducerea unității; 
(2) Accesul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  se face prin intrarea 
din spate a gradinitei, alta decat  cea utilizata de copii , în intervalul de timp 
corespunzător funcționării unității de învățământ și în conformitate cu turele stabilite 
de conducerea unității; 
(3) Personalul de conducere, didactic, nedidactic poartă pe durata programului de lucru 
ecusonul personalizat, iar in cazul in care contextul epidemiologic impune, este obligat sa 
poarte masca de protectie. 
(4) Personalul angajat are un comportament adecvat faţă de copii, părinţi, cadre didactice, alte 
persoane, pe toată durata programului, respectă orele de program, precum și codul de etică 
profesională. 
Art. 35. 
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(1) Accesul părinţilor, tutorilor legali în unitatea de învăţământ se face pe uşa de intrare a 
copiilor,  in urma unei programari prestabilite sau in cazuri speciale, cu aprobarea conducerii 
unitatii; 
(2) În afara acelor ore stabilite, „vizitatorii” - părinţii, alte persoane vor intra în unitate 
legitimându-se, fiind însoțiți și purtând un ecuson pentru vizitatori; 
(3) La activităţile educative, extraşcolare, şedinţe şi lectorate cu părinţii, alte evenimente la care 
sunt invitaţi părinţii precum şi reprezențanţi ai comunităţii, aceştia vor purta ecusonul pentru 
vizitatori; 
 
Art. 36. 
(1) Accesul în curtea grădiniţei va fi posibil prin ușa de intrare în curte a copiilor (ușa va fi 
deschisă pe durata programului).  
(2) În perioada din  zi în care copiii desfăşoară activităţi în aer liber, în curtea grădiniţei, poarta 
de intrare va fi închisă; 
Art.37. Este interzis accesul în instituţia preşcolară a persoanelor aflate sub influenţa 
băuturilor alcoolice sau însoţite de animale; 
Art.38. Personalul care monitorizează intrarea persoanelor în unitatea de învăţământ aduce la 
cunoştinţa conducerii unităţii, orice problemă identificată care poate perturba liniştea, poate 
aduce atingere copiilor, personalului angajat. 
Art.39.  În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, în funcţie de 
condiţiile concrete, se va stabili un loc de aşteptare pentru persoanele străine care solicită 
accesul în unitate. Datele personale ale acestora  se vor înregistra în REGISTRUL DE ACCES ÎN 
UNITATE, de către persoana care a permis accesul în unitate, cu exceptia delegaţiilor și altor 
vizite autorizate de conducerea unităţii sau alte foruri competente. 
Art.40. Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, va ţine 
legătura cu  organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie, iar în situaţiile speciale va 
solicita sprijinul necesar. 
Art.41. În conformitate cu O.U.G 195/2002 se impune desfăşurarea în mod corespunzător a 
orelor de educaţie rutieră. 
Art. 42. În cazul în care în Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, se 
produc evenimente grave, conducerea grădiniţei sau oricare persoană care ia cunoştinţă despre 
eveniment are obligaţia să informeze imediat I.S.J. Dolj; 
Art.43. Conducerea grădiniţei are obligaţia să înainteze I.S.J.  Dolj un raport lunar cu privire la 
starea disciplinei în incinta unităţilor pe care le conduce, în baza unei analize realizate cu 
educatoarele şi comitetele de părinţi, precum şi modului cum s-a realizat colaborarea cu 
organele de poliţie. 
 
 
 
            

Titlul III 

Managementul unității de învățământ 

 
Capitolul 1 

Dispoziții generale 
                                                                         
Art. 44.  
(1)Managementul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova este 
asigurat în conformitate cu prevederile legale. 
(2)Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație  
și director . 



 

Page 9 of 69 

 

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul 
reprezențativ al părinților/asociația părinților, precum și cu autoritățile administrației publice 
locale. 
Art. 45.Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea 
directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 
Art.46.  La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, este 
constituită Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
Art.47. La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, conducerea 
se va asigura permanent prin director/ Consiliul de Administraţie; 
Art.48. Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, va elabora 
sarcinile ce-i revin educatoarei/îngrijitoarei de serviciu. 
Art.49. Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, va 
completa fişa personalului didactic şi nedidactic cu  atribuţii de control şi supraveghere; 
Art.50. Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, în urma 
consultării cu educatoarele grupei și părinţii copiilor poate dispune introducerea unei ţinute 
specifice grădiniţelor. 
 

Capitolul II 
Consiliul de administrație 

 
Art. 51. 
(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al Grădiniţei cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova . 
(2) Consiliul de administrație funcționează conform ordinului 4619/22.09.2014 pentru 
aprobarea  Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar : 
(3) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, președintele consiliului de 
administrație este directorul unității de învățământ. 
(4)Prezența membrilor la ședințele consiliului de administrație este obligatorie. 
(5) Consiliul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin jumatate plus 
unu din totalul membrilor acestuia. 
(6) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 dintre membrii 
prezenți, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. 
(7) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 
disciplinară și disponibilizarea personalului se iau la nivelul unității de învățământ de către 
consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administrație. 
(8) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform 
alin. (6), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumatate plus 
unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se 
adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenți. 
(9) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu majoritatea din 
totalul membrilor consiliului de administrație. 
(10) Hotărârile Consiliului de Administrație care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi 
procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, 
aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. 
(11) Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 
administrație.  
(12) Lipsa cvorumului de ședință și/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor 
luate în ședința respectivă. 
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(13) Membrii consiliului de administrație care se afla în conflict de interese nu participa la vot. 
(14) La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezențantii organizațiilor 
sindicale reprezențative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea 
de învățământ, cu statut de observatori. Președințele consiliului de administrație are obligația 
de a convoca reprezențanții organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului 
de administrație. 
(15) La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitate și alte persoane, în funcție de 
problematica înscrisă pe ordinea de zi.  
(16) Discuțiile, punctele de vedere ale participanților se consemnează în procesul-verbal de 
ședință și sunt asumate de aceștia prin semnatură. 
(17) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație, membrii consiliului de 
administrație, participanți, observatorii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal 
încheiat cu această ocazie. 
Art.52.  
(1) Consiliul de Administrație se întrunește lunar în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori 
este necesar în ședințe extraordinare, la solicitarea președințelui consiliului de administrație 
sau a două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație ori a doua treimi din 
numărul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administrație este convocat la 
solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului reprezențativ al părinților. 
(2) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 
de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele 
ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 
de ore înainte. Procedura de convocare se considera îndeplinită daca s-a realizat prin unul din 
următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 
(3) Dacă, dupa 3 convocări consecutive, Consiliul de Administrație nu se întrunește în ședință 
cu respectarea prevederilor art. 51, alin (6), (7), (8), sunt reluate demersurile pentru 
reconstituirea componentei consiliului de administrație sau, dupa caz, de constituire a unui nou 
Consiliu de Administrație. 
(4) Directorul unității de învățământ emite o nouă decizie privind componența consiliului de 
administrație. 
(5) În cazul în care, în timpul mandatului, cel puțin unul dintre membrii consiliului de 
administrație își pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile privitoare 
la declanșarea procedurii de realegere a unui nou Consiliu de Administrație. 
 Art. 53.   
(1)Consiliul de administrație are următoarele atribuții: 
a)aprobă tematica și graficul ședințelor; 
b)aprobă ordinea de zi a ședințelor; 
c) stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și proceduri de lucru; 
d) aproba regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de 
învățământ cu respectarea prevederilor legale; 
e) își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unității de 
învățământ; 
f) particularizează, la nivelul unității de învățământ, fișa-cadru a postului de director adjunct, 
elaborată de inspectoratul școlar; 
g) particularizează, la nivelul unității de învățământ, contractul educațional tip, aprobat prin 
ordin al ministrului educației naționale, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce 
ale unității de învățământ și ale părinților, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, 
preșcolarilor sau a elevilor; 
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h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a 
fi transmis spre aprobare inspectoratului școlar la începutul fiecarui an școlar și ori de câte ori 
apar modificări; 
i) pune în aplicare hotărârile luate în ședința reunită a consiliilor de administrație ale unităților 
de învățământ partenere în consorțiul școlar din care unitatea de învățământ face parte; 
j) validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de 
învățământ preuniversitar și promovează măsuri ameliorative; 
k) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituționala, precum și comisiile 
de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituțională și modificările ulterioare 
ale acestuia, precum și planul managerial al directorului; 
l) adoptă proiectul de buget al unității de învățământ, ținând cont de toate cheltuielile necesare 
pentru buna funcționare a unității de învățământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislația 
în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se 
înregistrează la ordonatorul superior de credite; 
m) întreprinde demersuri ca unitatea de învățământ să se încadreze în limitele bugetului alocat; 
n) avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ și răspunde, împreună cu 
directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 
o) aprobă modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare ale unității de învățământ și 
stabilește utilizarea acestora în concordanță cu planurile operaționale din proiectul de 
dezvoltare instituțională și planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare 
realizate de unitatea de învățământ din activități specifice (închirieri de spații, activități de 
microproducție etc.), din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în 
totalitate la dispoziția acesteia; 
p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic 
următor, cu aceeași destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității de învățământ; 
q) avizeaza planurile de investiții; 
r) aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare; 
s) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unității de învățământ, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
t) aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la 
manifestări științifice în țară sau străinatate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau 
din fonduri extrabugetare; 
u) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 
învățământ, în baza solicitarilor depuse de acestea; 
v) aprobă proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ; 
w) propune, spre aprobare, inspectoratului școlar înființarea centrului de documentare și 
informare, a bibliotecii școlare în unitatea de învățământ; 
x) aprobă curriculumul la decizia școlii cu respectarea prevederilor legale; 
y) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 
z) stabilește componența și atribuțiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 
învățământ; 
aa) aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitatea de 
învățământ, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul 
profesoral; 
bb) aproba proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, 
precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic; 
cc) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învățământul preșcolar la 
grupe; 
dd) desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare si extrașcolare; 
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ee) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, aprobă 
comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele concursurilor 
și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii; 
ff) realizează anual evaluarea activității personalului conform prevederilor legale; 
gg) avizează, la solicitarea directorului unității de învățământ, pe baza recomandării medicului 
de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 
profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariații unității de învățământ; 
hh) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, pe baza 
recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în 
cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director; 
ii) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare 
prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic în învățământul 
preuniversitar; 
jj) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de munca al 
personalului din unitate; 
kk) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ cu votul a 2/3 dintre 
membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului 
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia și comunică propunerea inspectoratului 
școlar; 
ll) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 
individual de munca și o revizuiește, dupa caz; 
mm) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților unității de 
învățământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în functie de 
interesul învățământului și al celui în cauză, tinând cont de calendarul activităților unității de 
învățământ și al examenelor naționale; 
nn) aprobă concediile salariaților din unitatea de învățământ, conform reglementărilor legale 
în vigoare, contractelor colective de munca aplicabile și regulamentului intern; 
oo) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind răspunderea disciplinară 
a personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ; 
pp) aprobă, în condițiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învățământ 
qq) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 
angajaților unității de învățământ 
rr) administrează baza materială a unității de învățământ. 
(2) Consiliul de administrație al unității de învățământ îndeplinește toate atribuțiile stabilite 
prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă 
aplicabile. 
Art. 54. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de 
Administrație, care se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni document oficial, 
se leagă și se numerotează. Pe ultima foaie, președințele ștampilează și semnează, pentru 
autentificarea numărului paginilor și a registrului. 
Art. 55. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație este însoțit, în mod 
obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 
liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul și dosarul, se 
păstreaza în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președințele 
consiliului. 
Art.56. 
(1)Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.  
(2)La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezențanții organizațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea 
de învățământ, cu statut de observatori. 
(3)Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezențanții 



 

Page 13 of 69 

 

organizațiilor sindicale reprezențative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 
(4) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 
de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele 
ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 
de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din 
următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 
 

Capitolul III 
Directorul 

 
Art. 57. 
(1)Directorul  Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova exercită 
conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de 
legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu 
prevederile prezentului regulament. 
(2)Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. 
Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului educației naționale. 
(3)Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, 
directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității 
administrativ- teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ.  
(4)Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.  
(5)Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de 
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național. 
(6)Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată 
a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 
consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, 
cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit 
de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului 
școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității 
de învățământ. 
(7)În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, 
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul 
învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral și cu 
acordul scris al persoanelor solicitate. 
Art. 58. 
(1)În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a 
acesteia; 
b) organizează întreaga activitate educațională; 
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de 
învățământ; 
d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile 
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezențanților 
părinților și elevilor; 
e) asigură managementul operațional al unității de învățământ; 
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f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel 
național și local; 
g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării 
unității de învățământ; 
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 
j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o 
conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul 
de administrație, este prezențat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezențativ al 
părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice 
locale și a inspectoratului școlar. 
(2)În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții: 
a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de 
execuție bugetară, 
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ 
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a 
unității de învățământ. 
(3)În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 
angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic; 
c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 
post și angajarea personalului; 
d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de 
Ministerul Educației Naționale. 
(4)Alte atribuții ale directorului sunt: 
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de 
consiliul de administrație; 
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o 
propune spre aprobare consiliului de administrație; 
c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de 
indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de 
introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR); 
d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și 
funcționare al unității de învățământ; 
e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția 
școlară; 
f) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație; 
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de 
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație; 
h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 
administrație, repartizarea educatoarelor la grupă precum și coordonatorul pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare; 
i) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care 
aparțin de unitatea de învățământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice - de 
regulă, titulare - care își desfășoară activitatea în structurile respective; 
j) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de 
învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație; 
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k) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de 
administrație; 
l) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile acestora 
sunt precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
m) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative 
al unității de învățământ; 
n) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, 
tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza hotărârii 
consiliului de administrație; 
o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre 
aprobare consiliului de administrație; 
p) asigură, prin  responsabilul comisiei metodice, aplicarea planului de învățământ, a 
programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare; 
q) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei metodice, calitatea procesului instructiv-
educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse 
activități educative extracurriculare și extrașcolare; 
r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
s) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în 
colectivul unității de învățământ; 
t) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor de 
catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
u) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale 
personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului 
didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru; 
v) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele 
unității de învățământ pe care o conduce; 
w) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 
x) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare: 
y) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către 
reprezențanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezențanții instituțiilor 
cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care 
participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ. 
Art.59.Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit 
legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele 
colective de muncă aplicabile. 
Art.60.Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezențanții organizațiilor 
sindicale reprezențative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea 
de învățământ și/sau, după caz, cu reprezențanții salariaților din unitatea de învățământ, în 
conformitate cu prevederile legale. 
Art.61.În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către  un alt cadru didactic, 
membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere 
disciplinara și se sancționează conform legii. 
Art.62.În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite directorul emite decizii și note 
de serviciu. 
Art. 63.Directorul este președintele consiliului administrativ  și prezidează ședințele acestuia. 
Art.64.Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de 
legislația în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
Art.65.Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul 
școlar general. 
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Titlul IV 

Personalul unității de învățământ 

Capitolul 1 
Dispoziții generale 

 
Art. 66.  
(1)În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, personalul este format din 
personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, 
didactic auxiliar și personal nedidactic. 
(2)Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din Grădiniţa cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’ se face prin concurs/ examen, conform normelor specifice. 
(3)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Grădiniţa cu 
Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ se realizează prin încheierea contractului individual 
de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezențantul său legal. 
Art.67.  
(1)Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământul sunt 
cele reglementate de legislația în vigoare. 
(2)Personalul din Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ trebuie să 
îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere 
medical. 
(3)Personalul din Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ are obligația de a 
veghea la siguranța preșcolarilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării 
programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare. 
Art. 68.  
(1)Structura de personal și organizarea Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’, se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare 
al unității de învățământ. 
(2)Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, 
organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele 
de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 
(3)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către 
consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial. 
Art.69. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în 
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale 
în vigoare și cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare 
a unității de învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea 
catedrelor/comisiilor. 
Art. 70. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află 
în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unității de învățământ. 
Art. 71. La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, funcționează,  
următoarele compartimente de specialitate: financiar-contabil, administrativ, precum și alte 
compartimente, potrivit legislației în vigoare. 

 
Capitolul II 

Personalul didactic 
 
Art. 72. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 
contractele colective de muncă aplicabile. 
Art. 73. Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și 
instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să 
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prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educației 
Naționale și Ministerul Sănătății. 
Art. 74. Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în 
condițiile legii.  
Art. 75. Se interzice personalului didactic de predare : 
-să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea 
oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezențanții legali ai acestora. Astfel de practici, 
dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii. 
-să părăsească sala de desfăşurare a activităţii în timpul desfăşurării activităţilor didactice, cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră;  
- să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice, dacă utilizarea nu 
are un scop didactic;  
-să elimine copiii din sala de desfăşurare a activităţii;  
-să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a prescolarului, viaţa intimă, 
privată şi familială a acestuia;  
 
Art.76.În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 
serviciul pe unitate al cadrelor didactice. Numărul și atribuțiile cadrelor didactice de serviciu 
se vor stabili în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul preșcolarilor și de 
activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ. 
 

Capitolul III 
Personalul nedidactic 

 
Art. 77.  
(1)Personalul nedidactic din Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ își 
desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile. 
(2)Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate 
de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ 
aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 
(3)Angajarea personalului nedidactic în Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ 
se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului 
individual de muncă. 
Art. 78. 
(1)Activitatea personalului nedidactic din Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’ este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu. 
(2)Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 
potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul unității de învățământ. 
(3)Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în 
funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 
schimbarea acestor sectoare. 
(4)Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât 
cele necesare unității de învățământ. 
(5)Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în 
limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de 
învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/ personalului din unitate. 
(6)Personalul de îngrijire, pe lângă sarcinile de asigurare a curăţeniei unităţii şi împrejurimilor, 
răspunde şi de: 
a)- supravegherea intrării copiilor în sălile de grupă 
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b)- supravegherea  intrării  în unitate şi în sectorul repatizat, pentru a nu pătrunde persoane 
neautorizate 
c)- păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar, alături de educatoarele grupei 
d)- așternerea și aranjarea paturilor copiilor la culcare şi la trezire, în timp util pentru realizarea 
activităţilor la grupă 
e)- sprijinirea copiilor la îmbrăcare şi dezbrăcare, încălţare şi descălţare, chitirea şi punerea 
hainelor în ordine, atât la culcare şi trezire cât şi cu ocazia deplasării în afara unităţii, dacă nu 
au însoţitori personali 
f)- însoţirea copiilor la baie, la sala de mese și dormitoare, în curtea de joacă, precum și în 
activităţile extracurriculare și extrașcolare; 
g)- acordarea de sprijin pentru amenajarea corespunzătoare a mediului educațional în sala de 
grupă, în vederea  desfășurării diferitelor tipuri de activități.     
h)- îngrijirea plantelor și a eventualelor vieţuitoare mici cu scop didactic din sala de grupă, 
precum și a plantelor din sectorul de hol și curte care îi este repartizat 
i)- prevenirea pertubării activitătilor specifice grădiniţei, prin fapta proprie sau a altuia, cu 
excepţia cazurilor de urgenţă sau când educatoarea grupei îşi exprimă acordul expres în acest 
sens; 
j)- îndeplinirea unor solicitări venite din partea directorului sau administratorului unităţii. 
Art.79. Cabinetul de asistenţă medicală  are ca obiectiv central asigurarea stării de sănătate a 
copiilor, personalului şi a stării igienico-sanitare  optimă desfăşurării activităţii, realizând: 
a)- triajul copiilor la sosirea în grădiniţă 
b)- solicitarea, primirea și evidența avizelor medicale corespunzătoare activității din grădiniță 
c)- controale periodice sau la solicitare, la nivelul grupelor, însoţite de consiliere și după caz 
asistenţă medicală preliminară 
d)- evidenţa datelor de contact ale părinţilor copiilor 
e)- asistenţa medicală și supravegherea copiilor reţinuţi la izolator precum și informarea 
părinţilor şi a educatoarei de la  grupă cu privire la măsurile întreprinse 
f)- controale periodice în spaţiile de învăţământ pentru constatarea stării igienico-sanitare 
însoţite de  măsuri adecvate şi propuneri către C.A. 
g)- evidenţa cu copiii care ridică probleme cronice de sănătate 
h)- acordarea primului ajutor în caz de urgenţă 
i)- asigurarea consilierii educatoarelor şi părinţilor privind sănătatea copiilor. 
 j)- desfăşurarea unor acţiuni de consiliere medico-sanitare cu copiii la solicitarea 
educatoarelor 
k)- prezenţa în sălile de mese în timpul servirii mesei de către copii 
l)- întocmirea listei de alimente, zilnic, alături de administrator . 
m)- semnarea listei de alimente alături de educatoarea de serviciu şi administrator. 
 

Capitolul IV 
Evaluarea personalului din unitatea de învățământ 

 
Art. 80. 
(1)Evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar se face conform legislației în vigoare, pe 
baza fișei de autoevaluare, a raportului asupra activității, a documentelor doveditoare, la 
sfârșitul fecărui an școlar, sau parțial, la cererea cadrului didactic. 
(2)În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea periodică 
a resursei umane din învățământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 
Art. 81.Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform 
prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei de autoevaluare și a raportului 
asupra fișei. 
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Capitolul V 
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 

 
Art. 82. Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 83. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Capitolul VI 
Dispoziții finale 

 
Art.84. Legea Învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului 
didactic de predare  şi ale personalului didactic auxiliar. 
Art.85.  
(1) În grădiniţă funcţionează personal didactic de predare, personal didactic auxiliar şi 
nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze 
corespunzător cu copiii, părinţii şi colegii. 
(2) Personalul din grădiniţă are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în 
conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.  
(3) Personalul din grădiniţă trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 
educaţionale pe care  le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 
responsabil.  
(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 
asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu 
aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului. 
(5) Personalul din grădiniţă trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii, 
părinţii/reprezențanţii legali ai acestora. 
(6) Personalului din grădiniţă îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
(7) Personalului din grădiniţă îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi 
agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor. 
(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la clasă de  obţinerea oricărui tip de avantaje, de la copii sau de la părinţii/ 
aparţinătorii/reprezențanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu 
excluderea din învăţământ.  
(9) Personalul unităţii este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale 
solicitate, efectuate conform Legii nr. 1/2011, privind Statutul Personalului Didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare, Acordului comun, încheiat de Ministerul Educaţiei 
Naționale cu Ministerul Sănătăţii.  
Art.86. Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, care îşi desfăşoară norma de 
activitate în grădiniţă, are obligaţia de a respecta ordinea, disciplina, programul de munca, 
Regulamentul de Ordine Interioară, sarcinile specifice şi obligatorii din fişa individuală a 
postului, precum şi normele în vigoare prevazute de legislaţia mucii . 
a) drepturile şi obligaţiile fiecarui salariat din grădiniţă se respectă în mod obligatoriu. 
b)indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în 
grădiniţa de copii are datoria şi obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, 
sănătăţii şi integrităţii preşcolarului pe timpul cât acesta se află în grădiniţă. 
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Titlul V 

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

Capitolul I 
Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

Secțiunea I 
Consiliul  Profesoral 

 
Art.87.  
(1) Consiliul  Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma 
de bază, titular şi detaşat/suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 
Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele 
Consiliului Profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi 
atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 
(2) La şedinţele Consiliului Profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezențanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 
(3) Consiliul  Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, 
acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea , a 
jumătate plus unu din membrii Consiliului Reprezențativ  sau la solicitarea a 2/3 din membrii 
Consiliul de Administraţie. 
(4) Consiliul  Profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o 
treime din numărul membrilor săi. 
(5) Participarea la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  
(6) Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, numeşte, prin 
decizie, secretarul Consiliului Profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil 
procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral. 
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului Profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul 
Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova,  răspunde de acest lucru. Lipsa 
cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei 
respective.          
(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral” care se 
înregistrează în Registrul de intrari al  Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, 
Craiova, pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul 
grădiniţei ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 
(9) Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează 
într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul grădiniţei. 
Art.88. Consiliul  Profesoral are următoarele atribuţii: 
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul 
general privind starea şi calitatea învăţământului din Grădiniţa cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova; 
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de 
dezvoltare a şcolii; 
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate 
precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ; 
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de Administraţie şi actualizează, dacă este 
cazul, componenţa acestuia, în conformitate cu legislația în vigoare;  
e) aprobă componenţa nominală a Comisiei Metodice din Grădiniţa cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova; 
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f) validează raportul privind situaţia evaluării semestriale şi anuale prezențată de fiecare 
educatoare, precum şi situaţia şcolară după încheierea eliberării fişei psihopedagogice privind 
amânarea unor copii de la şcoală; 
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 
personalul didactic al Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, conform 
legislaţiei în vigoare; 
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului Comisiei de Cercetare, conform 
prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare 
si funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
i)  decide asupra acordării recompenselor pentru  personalul salariat al Grădiniţei cu Program 
Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova,  conform reglementărilor în vigoare; 
j) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; 
k) avizează proiectul planului de şcolarizare; 
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului  de predare, care solicită 
acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de 
autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 
m) dezbate şi avizează regulamentul intern al Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’, Craiova, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al 
grădiniţei; 
n) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naționale și a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Dolj sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează 
activitatea instructiv-educativă şi transmite Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj propuneri de 
modificare sau de completare; 
o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 
grădiniţă. 
Art.89.  
(1) Şedinţele Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 
2/3 din numărul total al membrilor şi se anunţă cu 48 de ore înainte în scris de către  director/ 
persoana delegata în acest sens.  
(2) Convocatorul va conţine în mod obligatoriu ordinea de zi prevăzută în graficul şedinţelor, 
iar la rubrica diverse se vor scrie alte probleme/aspecte care vor fi dezbătute la propunerea 
membrilor Consiliului, exprimată la momentul semnării convocatorului, sau cel mult  la 
începutul şedinţei cu condiţia încadrării  într-un număr de patru puncte pe ordinea de zi. 
(3) Ordinea de zi propusa in conditiile alin.2 va fi anunţată de secretar la începutul şedinţei si 
votata cu majoritatea celor prezenţi. Orice altă propunere în afara ordinii de zi votate  va fi 
consemnată si votata iar în măsura în care nu poate fi discutată, va fi propusă la următoarea 
sedintă în conditiile alin. 2.  
(4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin 
jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal 
salariat al unităţii de învăţământ. 
 

Capitolul II 
Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

Secțiunea I 
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 
Art. 90. 
(1)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în cadrul 
Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova este, de regulă, un cadru 
didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 
(2)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 
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activitatea educativă din grădiniță, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și 
extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu  responsabilul comisiei 
metodice, cu consiliul reprezențativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu consilierul 
școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 
(3)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind educația 
formală și non-formală. 
(4)Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 
Art. 91.Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 
următoarele atribuții: 
a)coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniță; 
b)avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 
c)elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în 
conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele 
școlare și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în urma consultării părinților. 
d)elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și 
prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și 
programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, 
programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă; 
e)identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, 
precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și 
secundari ai educației; 
f)prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și 
rezultatele acesteia; 
g)diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 
h)facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 
i)elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 
susținătorii legali pe teme educative; 
j)propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate 
la nivelul unității de învățământ; 
k)facilitează vizite de studii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de 
parteneriat educațional. 
Art. 92.Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare conține: 
a)oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 
b)planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 
c)planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada 
vacanțelor școlare; 
d)programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 
e)programe educative de prevenție și intervenție; 
f)modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a preșcolarilor; 
g)măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 
h)rapoarte de activitate semestriale și anuale; 
i)documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, 
transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, privind 
activitatea educativă extrașcolară. 
Art. 93.  
(1)Coordonatorul  pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare participă la 
ziua metodică organizată de inspectoratul școlar . 
(2)Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
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extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezențat în consiliul de administrație. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a 
unității de învățământ. 
 

Secțiunea a II-a 
Profesorul diriginte/Atribuţii ale educatoarei 

 
Art. 94. Coordonarea activității grupelor de preşcolari se realizează de educatoare care 
îndeplineşte şi responsabilităţile profesorului diriginte. 
(1) Pentru această activitatea de diriginte, educatorea  primește o indemnizație, conform 
legii. 
Art. 95. 
(1)Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului 
didactic învestit cu această responsabilitate. 
(2)Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională pentru preşcolarii pe care  îi coordonează. Activitățile se referă la: 
a)teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 
baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”; 
b)teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație 
rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, 
educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de 
prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor 
naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în 
colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 
(3)Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după 
consultarea cu părinţii preşcolarilor, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate 
pentru colectivul respectiv de preşcolari. 
(4)Activitățile de suport educațional, consiliere și pentru preşcolari grupei pe care o 
coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de cadrul didactic-diriginte, în cadrul orelor 
de consiliere,  sau în afara orelor de curs, după caz. În situația în care aceste activități se 
desfășoară în afara orelor de curs, cadrul didactic-dirigintele stabilește, consultând colectivul 
de părinţi, un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional şi consiliere, 
într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de 
învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte, părinților și celorlalte 
cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea 
directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a 
cadrelor didactice. 
Art. 96.  
(1)Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele 
realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii 
legali. 
(2)Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 
profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru 
prezențarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 
comportamentale specifice ale acestora. 
(3)Planificarea orelor dedicate întâlnirilor educatoarelor/diriginților cu părinții, tutorii sau 
susținătorii legali de la fiecare grupă se aprobă de către director, se comunică  părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 
Art. 97.Profesorul diriginte/educatoarea are următoarele atribuții: 
1. organizează și coordonează: 
a) activitatea colectivului de preşcolari; 
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b) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori 
de câte ori este cazul, pe care le anunță în scris, conducerii unității, împreună cu ordinea de zi, 
cu 72 de ore înainte; 
c) activități educative și de consiliere. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează 
cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica 
de prezenţă. 
d) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 
2. monitorizează: 
a) situația la învățătură a preşcolarilor; 
b) participarea și rezultatele preşcolarilor la concursurile și competiții; 
c) comportamentul preşcolarilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 
d) participarea preşcolarilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 
voluntariat; 
3. colaborează cu: 
a) colega de la grupă şi cu celelalte cadre didcatice din grădiniţă, cu coordonatorul pentru 
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea 
preşcolarilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților din grădiniţă și pentru 
toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe preşcolari; 
b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a 
preşcolarilor; 
c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de preşcolari, pentru 
inițierea unor proiecte educaționale, pentru rezolvarea unor probleme administrative 
referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, 
pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de 
preşcolari; 
d) comitetul de părinți al grupei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate 
aspectele care vizează activitatea preşcolarilor și evenimentele importante la care aceștia 
participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 
e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor ale preşcolarilor; 
f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de 
Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării 
datelor referitoare la preşcolarii grupei; 
4. informează: 
a) preşcolarii  și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ; 
b) părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul 
preşcolarilor; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori 
de câte ori este nevoie; 
5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 
conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 
6. Înștiințează conducerea unității cu pivire la organizarea și desfășurarea ședințelor cu 
părinții, cu 72 de ore înaintea ședinței, comunicând ordinea de zi și documentele ce vor fi 
discutate. 
Este interzisă distribuirea oricărui tip de material părinților și preșcolarilor, fără înștiințarea 
prealabilă a conducerii unității. 
Art. 98.Profesorul diriginte/educatoarea are și alte atribuții: 
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de preşcolari, 
părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 
b) completează catalogul grupei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 
Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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d) propune consiliului de administrație acordarea de premii/distincţii pentru elevi, în 
conformitate cu prevederile legale; 
e) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: 
catalogul clasei,  fișa psihopedagogică; fisa de observaţie a preşcolarilor. 
f) monitorizează completarea portofoliului educațional al preşcolarilor; 
g) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
h) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 
Capitolul III 

Comisiile din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Art. 99. 
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 
a) cu caracter permanent; 
b) cu caracter temporar; 
c) cu caracter ocazional. 
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a) Comisia pentru curriculum; 
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
d) Comisia pentru controlul managerial intern; 
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 
f) comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică. 
 (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 
şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 
unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 
învăţământ. 
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
(5) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 
constituire emise de directorul unităţii de învăţământ.  
(6) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 
comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ. 
(7) Unitatea de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie 
de nevoi. 

 
Secțiunea I 

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, a faptelor de 
coruptie si discriminării și promovarea interculturalității 

 
Art. 100 La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova 
funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, conform 
Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ. 
(1)Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 
școlar respectă reglementările naționale în vigoare. 
(2)Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 
școlar se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, după discutarea 
și aprobarea ei în consiliul de administrație. 
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Art.101.Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței 
în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind 
reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 
Art. 102. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului 
cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 
prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, 
asigurarea unui mediu securizat în unitățile de învățământ se realizează de către administrația 
publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare 
și respectiv unitățile de învățământ. 
Art.103. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă 
de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de 
acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și 
prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. în 
acest sens, Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar: 
a) are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezențanții 
poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 
b) elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ 
respectivă; 
c) propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor 
de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 
preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta 
și în zonele adiacente unității de învățământ. 
Art. 104. În Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” sunt stabilite condițiile de 
acces pentru personalul unității, preșcolarilor și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în 
prezentul regulament de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
Art. 105. În urma consultării Consiliului reprezențativ al părinților, Consiliul profesoral  din 
unitate, stabilește pentru prescolari cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, 
eșarfă sau altele asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței 
în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare. 
(1) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Inspectoratului de poliție 
județean,  ori Inspectoratului de jandarmi județean. 
Art. 106. La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza 
hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității. 
(1) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii 
incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea 
culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere 
generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau 
socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la 
o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și 
combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare 
școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru 
implementarea principiilor școlii incluzive. 
(2) La nivelul unităților de învățământ preșcolar, primar și secundar inferior, Comisia este 
formată din 3 membri : două cadre didactice și un reprezențant al părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este 
posibil, în calitate de observatori, reprezențanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu 
activitate în domeniul drepturilor omului. 
(3) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării 
și promovarea interculturalității sunt următoarele: 
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● elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în 
unitatea de învățământ; 
● colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și 
alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării 
interculturalității; 
● propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să 
contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 
● elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de 
învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent 
aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 
● identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a 
acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului 
profesoral, după caz; 
● prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 
respectarea principiilor școlii incluzive; 
● sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 
● monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității; 
● elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 
● elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 
prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare 
și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este 
inclus în raportul anual de analiză activității desfășurate de unitatea de învățământ; 
Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din 
cadrul unităților de învățământ. 
 
 
 

Secțiunea a II-a 
 

Comisia  pentru curriculum 
 
Art.107.  În cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, Comisia 
pentru Curriculum  se constituie pe specialitatea educatoare. 
Art.108. Atribuţiile Comisiei pentru Curriculum sunt următoarele: 
a) elaborează programele de curriculum la decizia grădiniţei şi îl propune spre dezbatere 
consiliului profesoral.  
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;  
c)consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale;  
d)elaborează instrumentele de evaluare a copiilor;  
e) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor;  
f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează 
evaluarea copiilor;  
g) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de 
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;  
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h) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii 
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;  
 i) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;  
 j) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii. 
k)elaborează propunerile pentru oferta educaţională a Grădiniţei cu Program Prelungit  
,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova,  şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse 
materiale şi umane, curriculum la decizia grădiniţei; 
l) organizează şi răspunde de desfăşurarea evaluărilor inițiale și finale; 
m) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor pentru  concursuri şcolare; 
n) responsabilul Comisiei pentru curriculum stabileşte atribuţiile fiecărui membru al 
subcomisilor aferente; 
o) responsabilul Comisiei pentru curriculum evaluează activitatea fiecărui membru al Comisiei 
Metodice şi propune Consiliului de Administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui 
raport bine documentat; 
p) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice grădiniţei, lecţii 
demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
q) responsabilul comisiei efectuează  asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare , cu 
precădere la cadrele didactice nou venite în  grădiniţă însoțit de director; 
Art.109.  
(1) Responsabilul Comisiei pentru curriculum răspunde în faţa directorului şi a inspectorului 
de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.  
(2) Resposabilul Comisiei pentru curriculum are obligaţia de a  participa la toate acţiunile 
iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la activități, în special la educatoarea  nou venită, 
sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în 
relaţia educatoare – copil, ori educatoare-părinte; 
(3) Şedinţele Comisiei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul Grădiniţei cu 
Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, sau ori de câte ori directorul ori membrii  
comisiei consideră că este necesar. 
Art. 110. La nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar se constituie şi funcţionează alte comisii 
de lucru,  în conformitate cu  legislaţia în vigoare. 

 
 

Sectiunea a III-a 
Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică 

 
Art . 111 Se constituie la nivelul Gradinitei cu P.P. Curcubeul Copilariei Comisia pentru 
mentorat didactic şi formare în cariera didactică ,avand urmatoarele atributii:  
a)asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor din domeniul formării în cariera didactică;  
b)realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;  
c)asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic 
şi validează, după evaluare, îndeplinirea condiţiei de formare prin acumularea numărului de 
credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoaşterea şi echivalarea în 
credite profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe 
pentru dezvoltare profesională continuă şi pentru evoluţia în cariera didactică;  
d)asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii procesului de 
predare-învăţare-evaluare şi a progresului şcolar al elevilor;  
e)organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni specifice unităţii de 
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
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 f)implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice; 
g)consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare, inclusiv în sistem 
blended learning/online;  
h)realizează graficul activităţilor de practică pedagogică şi monitorizează activitatea 
profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ este şcoală de aplicaţie;  
i)asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele 
didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional pentru definitivare în 
învăţământul preuniversitar;  
j)realizează rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă şi evoluţia în 
cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învăţământ;  
k)orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ. 
 

Sectiunea a IV-a 

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență 
Art. 112 In cadrul Gradinitei cu P.P. Curcubeul Copilariei functioneaza Comisia pentru 
securitate și sănătate în muncă și situații de urgență. 
Art.113 Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență are următoarele 
atribuții: 
 a. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de 
prevenire şi protecţie; 
 b. întocmeşte planul de prevenire şi protecţie; 
 c. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor 
necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii 
condiţiilor de munca; 
 d. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării 
anumitor deficiente; 
 e. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a 
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;  
f. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi 
protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;  
g. propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenţa grupurilor 
sensibile la riscuri specifice;  
h. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 
 i. realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte 
compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de 
instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi 
protecţie; 
 j. asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a 
întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea 
personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor 
comisiei în activitatea repartizată; 
 k. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care îşi 
îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 
 l. urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari; 
 m. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a 
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune 
introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;  
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n. analizează cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale şi 
evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în 
urma cercetării;  
o. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi 
face un raport scris privind constatările făcute; 
p. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe 
care le prezintă în Consiliul Profesoral;  
q. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către 
conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în 
munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi 
propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 
r.Comisia verifică prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toate cadrele didactice ale 
unitatii şi afişează, la loc vizibil, extrase din acestea. 
 

Sectiunea a V-a 

Comisia Pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei 
 

Art.114  Se constituie la nivel de unitate si functioneaza conform regulamentului si strategiei 
proprii Comisia Pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei, avand urmatoarele atributii: 
1.ATRIBUTII GENERALE: 
a.) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind 
calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 b.) Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală. 
Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia 
evaluatorului extern; 
 c.) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii 
şcolii.  
d.) Cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
(ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din 
străinătate, potrivit legii. 
2. ATRIBUŢII SPECIFICE:  
a.) Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;  
b.) Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, 
părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în 
privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;  
c.) Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, 
principiilor şi indicatorilor conveniţi;  
d.) Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi 
al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa 
autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;  
e.) Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea 
şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi 
al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;  
f.) Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise 
în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală şi către 
parteneri (elevi, părinţi). 

Secțiunea a VI-a 
Comisia de control managerial intern 
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Art. 115. SCIM reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor conceput și implementate de 
către managementul şi personalul GRĂDINIȚEI, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile 
pentru: atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor 
externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; 
prevenirea și depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi 
producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de 
management. Este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că 
obiectivele managementului sunt îndeplinite.  
Art. 116. Cadrul normativ care reglementează sistemul de control intern managerial este 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005, modificat şi completat prin Ordinul nr. 
1649/17 februarie 2011 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern al entitităţilor 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 
Art. 117. În cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova funcţionează 
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 
control managerial constituită prin Decizia directorului. 
Art. 118. Comisia are în componenţa sa  5 reprezențanţi ai structurilor organizatorice cu 
impact economic din cadrul grădiniţei cu personalitate juridică (administrator financiar, 
secretar, administrator de patrimoniu, cadre didactice). 
Art. 119.  Atribuţiile comisiei SCIM sunt: 
a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al grădiniţei, 
program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri 
necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor 
operaţionale specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului 
ţine seama de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern 
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale 
personalului şi structurile acestora, alte reglementări şi condiţii specifice; 
b) supune spre aprobare directorului grădiniţei cu personalitate juridică programul de 
dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale; 
c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene 
de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit; 
d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz; 
e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial  ale 
compartimentelor; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se 
desfăşoară în compartimentele respective; 
f) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele grădiniţei cu personalitate 
juridică informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 
sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, 
precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 
g) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul grădiniţei cu 
personalitate juridică în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora 
şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial; 
h) prezintă conducătorului grădiniţei cu personalitate juridică, trimestrial, informări 
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, 
în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 
Art. 120. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 
(1) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii. 
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(2) monitorizeză, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern. 
(3) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite 
în cadrul Comisiei către părţile interesate: Conducătorului grădiniţei cu personalitate juridică 
şi Compartimentului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării 
şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei. 
(4) urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se 
impun pentru respectarea lor. 
(5) propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei. 
(6) decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezențanţi din compartimentele 
grădiniţei cu personalitate juridică, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi 
soluţionarea unor probleme specifice. 
(7) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de 
activităţi cu specific în cadrul Comisiei. 
Art. 121. 
(1) Deciziile comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi. 
(2) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate propune luarea 
deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi. 
(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv. 
Art. 122. Nerespectarea atribuţiilor comisiei şi neimplementarea sistemului de control intern 
managerial conduce la imposibilitatea de a constata abaterile de la obiectivele propuse pe 
fiecare compartiment în parte, nu se pot analiza cauzele care le-au determinat şi nu se pot 
dispune măsuri corective sau preventive. De asemenea, nu se pot monitoriza riscurile de la 
nivelul compartimentelor şi nu se asigură administrarea fondurilor insituţiei în mod economic, 
eficient şi eficace. 

Capitolul IV 
Tipul și conținutul documentelor manageriale 

 
Art. 123. Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente manageriale de evidență. 
Art. 124. Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 
a) rapoartele semestriale asupra activității desfășurate; 
b) raportul anual asupra activității desfășurate; 
c) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 
d) raportul de evaluare internă a calității 
(1)  Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, 
dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la 
atingerea obiectivelor educaționale. 
Art. 125.  
a) Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul 
unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice 
altă formă de mediatizare - tipărire, afișare etc. - devenind astfel document public. 
b) Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către echipa 
managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. 
Raportul este prezențat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și 
consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al 
doilea/anului școlar următor. 
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c) Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității și este prezențat spre validare atât consiliului de administrație, cât și 
consiliului profesoral. 
Art. 126. Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza 
documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare. 
(1) Documentele de prognoză sunt: 
a) planul de dezvoltare instituțională; 
b) programul managerial (pe an școlar); 
c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar); 
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
(2) Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului 
unității de învățământ. 
Art. 127.  
(1)Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung al 
unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal și se elaborează de 
către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ținând cont de indicatori 
naționali și europeni. Acesta conține: 
a) prezențarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, 
relația cu comunitatea locală și schema organizatorică; 
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului 
extern (de tip PESTE); 
c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ; 
d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, 
fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse 
necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală; 
e) planul operațional al etapei curente. 
(2) Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de 
consiliul de administrație. 
Art. 128. Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se 
elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar. 
(1) Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și 
inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice 
ale planul de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv. 
(2) Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă 
consiliului profesoral. 
Art.129. Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează 
de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor 
programului managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător 
etapei. 
Art. 130.  
(1)Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea 
și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate 
pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde 
obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor 
respective. 
(2)Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control 
managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ. 
Art.131. Documentele manageriale de evidență sunt: 
a) statul de funcții; 
b) organigrama unității de învățământ 
c) schemele orare ale unității de învățământ; 
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d) planul de școlarizare aprobat; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și 
control/programe operative săptămânale; 
f) dosarul privind siguranța în muncă; 
g) dosarul privind protecția civilă; 
h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 
 

Titlul VI 

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 

 
Capitolul I 

Compartimentul secretariat 
 
Art. 132.Compartimentul secretariat în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit  ,,Curcubeul 
copilăriei’’, Craiova are următoarele responsabilități, care îi revin directorului și 
administratorului financiar, prin decizie emisă de director: 
a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a 
celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către 
consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ; 
d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, 
organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind 
mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 
administrație; 
e) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a 
elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității; 
f) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 
expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 
prin ordin al ministrului educației naționale; 
g) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 
decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; 
procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 
stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; 
h) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 
i) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 
încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile 
juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 
j) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de 
învățământ; 
k) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 
învățământ; 
l) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 
m) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 
n) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, 
în conformitate cu prevederile legale; 
o) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 
școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și 
autorități competente în soluționarea problemelor specifice; 
p) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 
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colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor 
directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 
 

Capitolul II 
Compartimentul financiar-contabil 

 

Secțiunea I 
Organizare și responsabilități 

 
Art. 133.  
(1)Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Grădiniței cu 
Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, în care sunt realizate: fundamentarea și 
execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare 
asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația 
în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor. 
(2)Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar și ceilalți angajați 
asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau 
„contabil șef. 
(3)Compartimentul financiar este subordonat directorului Grădiniței cu Program Prelungit 
,,Curcubeul copilăriei” Craiova. 
Art. 134.Compartimentul financiar al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Craiova are următoarele atribuții și responsabilități principale: 
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare; 
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, 
în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație; 
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în 
vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 
d) informarea periodică a directorului, a consiliului de administrație și a consiliului profesoral 
cu privire la execuția bugetară; 
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul 
Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova și înregistrarea în evidența 
contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte 
ori consiliul de administrație consideră necesar; 
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 
k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 
administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 
patrimoniul unității; 
l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de 
normele legale în materie; 
n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de 
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul 
de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova . 
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Secțiunea a II-a 
Management financiar-contabil 

 
Art. 135. Întreaga activitate financiară a Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Craiova se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare. 
(1) Activitatea financiară a Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  
se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite 
din cele trei forme de finanțare - de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii 
sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol 
al clasificației bugetare. 
Art. 136. Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorul și consiliul de 
administrație al  Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova actualizează și 
definitivează programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun 
pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 
Art. 137. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare 
 

Capitolul III 
Compartimentul administrativ 

 
Secțiunea I 

Organizare și responsabilități 
 
Art. 138. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și 
este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ. 
(1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului Grădiniței cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova. 
Art. 139. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități 
principale: 
a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a 
unității de învățământ; 
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-
materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 
învățământ; 
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 
unității de învățământ; 
f) înregistrarea, pe baza aprobării directorului Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul 
copilăriei” Craiova, a modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea, mișcarea, 
scoaterea din uz a bunurilor din inventar și prezențarea actelor corespunzătoare consiului de 
administrație și prezențarea lor compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în 
evidențele și situațiile contabile; 
g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de director, cu justificările 
corespunzătoare; 
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia 
securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 
i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 
documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 
j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării 
contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice; 
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k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 
 

Secțiunea a II-a 
Management administrativ 

 
Art.140. Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezențarea situațiilor 
financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Grădiniței cu 
Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  se realizează în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare. 
Art. 141.  
(1)Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea Grădiniței cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  se realizează în conformitate cu prevederile legale, de 
către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului. 
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 
învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director sau, după caz, de 
către directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată 
pentru control financiar preventiv. 
Art. 142. Bunurile aflate în proprietatea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Craiova  sunt administrate de către consiliul de administrație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlul VII 

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

 
Capitolul I 

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 
 

Secţiunea I 
 

Dobândirea calităţii de preşcolar. 
Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar 

 
  Art.143. 
(1) Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, este obligată să şcolarizeze, 
cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii care au domiciliul în aria sa de 
cuprindere. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui 
legal, în conformitate cu legislația în vigoare.  
(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la Grădiniţa cu 
Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, chiar dacă aceasta nu este cea la care 
domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări din partea părintelui / 
tutorelui legal şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program 
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Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare 
aprobat, după asigurarea şcolarizării copiilor aflaţi în aria de cuprindere a grădiniţelor 
respective. 
(3) Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj stabileşte arondarea străzilor la Grădiniţa cu Program 
Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova.  
(4) Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova, cu sprijinul autorităţilor 
locale şi al serviciului de evidenţă a populaţiei, are obligaţia de a face, anual, recensământul 
copiilor de 3-5 ani şi 6 ani din zona arondată. 
Art. 144.  
(1) Înscrierea copiilor în Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  se face, 
anual,  având la bază cadrul legal existent şi documentele emise de MEN. 
(2) La înscrierea copiilor nu se percep taxe de înscriere. 
(3) La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu. 
Art. 145.  
(1) Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’ Craiova,  pe baza adreselor/notelor 
MEN referitoare la etapele de reînscriere/înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, 
stabileste anual, în cadrul Consiului Profesoral, calendarul privind reînscrierea/înscrierea 
copiilor pentru anul şcolar următor, precum şi criteriile de înscriere specifice  şi documentele 
necesare fiecărei etape. 
(2) Calendarul elaborat, însoţit de criteriile stabilite sunt supuse spre aprobarea Consiliului de 
administraţie al unităţii. 
(3) După aprobarea în consiliul de administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul 
copilăriei” Craiova unităţii, calendarul de desfăşurare a reînscrierilor/înscrierilor, a criteriilor 
şi documentelor necesare pentru fiecare situaţie în parte  vor fi aduse la cunoştinţa celor 
interesaţi prin: afişare la loc vizibil, site-ul grădiniţei, flyere,cu 30 de zile înaintea perioadei de 
reînscrieri/înscrieri. 
(4) De reînscrierea/înscrierea copiilor răspunde comisia numită de directorul Grădiniței cu 
Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, care centralizează datele  după fiecare etapă. 
(5) Datele centralizate după perioada de reînscriere, capacitatea instituţiei, planul de 
şcolarizare stau la baza stabilirii numărului de locuri pentru perioada de înscriere. 
(6) Pentru înscrierea copiilor în grădiniţe vor fi afişate următoarele date:  
a) capacitatea grădiniţei 
b) numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare 
c) număr de locuri ocupate în etapa de reînscriere 
d) numărul de locuri disponibile pentru etapa de înscriere, pe grupe de vârstă. 
(7) Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţe: 
       a) cerere de înscriere specifică instituţiei 
       b) copie după certificatul de naştere al copilului legalizată de director 
       c) aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie, adeverinţă vaccinuri. 
       d) după caz, rezultatele analizelor stabilite de ASP (valabile pentru grădiniţele cu program  
           prelungit) 
(8) În situaţia  în care locurile rămân neocupate după perioada de înscriere, aceasta poate fi 
prelungită până la începutul anului şcolar. 
(9) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere a copiilor se 
consemnează în Registrul de Înscriere al preșcolarilor. 
Art. 146. 
(1) În demersul educaţional este interzisă discriminarea preşcolarilor după criterii care vin în 
contradicţie cu drepturile sale. 
(2) În demersul educaţional al educatoarei, jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală de 
învăţare, mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii preşcolarului, ca un drept al 
acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuinţelor proprii.              (3) Pe 
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parcursul desfăşurării activităţii instructiv educative, copiii au obligaţia să aibă asupra lor 
semnul distinctiv al grădiniţei. 
Art. 147.  
(1) Preşcolarii trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în 
afara ei. 
(2) Preşcolarii trebuie să cunoască şi să respecte, după puterea lor de înţelegere: 
a)  regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 
b) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
c) normele de protecţie civilă; 
d) normele de protecţie a mediului. 
 

Secţiunea a II-a 
Exercitarea calităţii de preşcolar 

 
Art.148. 
(1) Calitatea de preşcolar se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 
(2) Evidenţa prezenţei preşcolarilor se face în fiecare zi de către educator/institutor/profesor, 
care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă, în catalogul grupei. 
Art.149.  
(1) Absenţele datorate îmbolnăvirii preşcolarilor, bolilor contagioase din familie sau altor 
cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 
a) adeverinţă eliberată  de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există); 
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care preşcolarul a 
fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există); 
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al preşcolarului, adresată directorului unităţii de 
învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu educatoarea grupei. 
(3) Motivarea absenţelor se face de către educatoare, în ziua prezentării actelor justificative.  
(4) În cazul preşcolarilor, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezența, personal, 
educatoarei actele justificative pentru absenţele copilului lor. 
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezențate  la reluarea activităţii 
preşcolarului şi vor fi păstrate de către asistentele medicale pe tot parcursul anului şcolar. 
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele 
medicale/carnetele de sănătate ale preşcolarilor. 
(7) Nerespectarea prevederilor art.4 atrage după sine neprimirea copilului în colectivitate. 
 

Secţiunea a III-a 
Drepturile preşcolarilor 

 
Art.150  
(1) Preşcolarii din învăţământul de stat se bucură de toate drepturile constituţionale, de  
egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de preşcolar.  
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea preşcolarilor. 
Art.151.  
(1) Preşcolarii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 
(2) Preşcolarii pot beneficia de alte forme de sprijin material, acordate de bănci, fundaţii etc. în  
condiţiile legii.  
(3) Preşcolarii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de 
învăţământ de stat. 
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Art.152. Conducerea unităţii de învăţământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia 
preşcolarilor, baza materială şi baza sportivă, pentru pregătirea organizată a acestora.  
Art.153. În timpul şcolarizării, preşcolarii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală 
gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, 
manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun. 
Art.154. Preşcolarii din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” au dreptul să fie 
evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la 
activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară. 
Art.155. Preşcolarii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se 
instruiască în limba maternă, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr.1/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.156. Preşcolarii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de Grădinița 
cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei”, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi 
în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 
Inspectoratelor Şcolare, în cluburile şi în Asociaţiile Sportive, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor de funcţionare ale acestora. 
 

Secţiunea a IV-a 
Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

 
Art.157. Preşcolarii din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” au datoria de a 
frecventa cursurile, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 
Art.158. Este interzis preşcolarilor: 
a) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 
b) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 
de personalul unităţii de învăţământ. 
c)este interzis purtarea  bijuterilor din metale preţioase, în afară de cerceii fetiţelor dar care să 
prezinte o oarecare siguranţă. 
d) este interzis introducerea în consumul copiilor a torturilor, prăjiturilor cu creme;  
e) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 
provocatoare; 
f) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față 
de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora. 
 

Secţiunea a V-a 
Recompensarea preşcolarilor 

 
Art.159. Preşcolarii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 
disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de grupă sau în faţa Consiliului Profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru 
care copilul este evidenţiat; 
d) premii, diplome, medalii; 
e) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
Art. 160.La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin 
acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 
(1)  Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 
educatoarei/institutorului/ profesorului pentru învățământul prescolar sau a directorului 
gradinitei. 
(2)  Diplomele se pot acorda: 
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a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 
consiliului profesoral al unității;  
b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu 
colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate. 
(3)  Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare 
și funcționare al unității de învățământ. 
Art. 161. Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor la 
nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului 
reprezențativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a 
comunității locale etc. 
 
 

Secţiunea a VI-a 
Transferul preşcolarilor 

 
Art.162. Preşcolarii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o formă de învăţământ 
la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Regulamentului Intern al 
unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de 
către Consiliile de Administraţie ale celor două unităţi de învăţământ. 
Art.163. Preşcolarii se pot transfera, după cum urmează: 
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o grupă la alta, în limita locurilor ocupate/libere la 
grupă (conform planului de școlarizare aprobat), cu avizul Consiliului de administrație; 
b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupă.  
Art.164.  
(1) Preşcolarii din învăţământul particular autorizat se pot transfera la Grădinița cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei”, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament. 
(2) Preşcolarii din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” se pot transfera în 
învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare. 
Art.165. 
(1)Transferul preșcolarilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu 
respectarea prevederilor art. 163 – 166, în următoarele situaţii: 
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate; 
b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia 
de Sănătate Publică; 
(2)Transferurile în care se păstrează grupa de vârstă/nivelul de învățământ, la nivelul grădiniței, 
se efectuează de regulă în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, 
transferurile se pot face oricând, în timpul anului școlar, ținînd cont de interesul superior al 
copilului.  
 

Secţiunea a VII-a 
Încetarea calităţii de preşcolar 

 
Art.166.  
(1) Calitatea de preşcolar încetează în următoarele situaţii: 
a) la absolvirea studiilor învăţământului preşcolar; 
b) în cazul abandonului şcolar (după 2 săptămâni consecutive de absenţă); 
c) la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal, caz în care preşcolarii se consideră retraşi; 
d) în cazul în care preşcolarul înscris/admis la învăţământul preşcolar nu se prezintă la cursuri 
în termen  de 2 săptămâni de la începerea lor fără să justifice absenţele. 
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e) Neachitarea în mod repetat şi la termen ( în primele 5 zile lucrătoare ale lunii) a contribuţiei 
pentru  hrană, atrage înştiinţarea prin adresă scrisă la locul de muncă al părinţilor şi apoi 
eliminarea din colectivitate. 
    

Capitolul II 
Activitatea educativă extrașcolară 

 
Art. 167. Activitatea educativă extrașcolară din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul 
copilăriei” Craiova 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 unor probleme 
comportamentale ale elevilor. 
Art. 168. Activitatea educativă extrașcolară din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul 
copilăriei” Craiova se desfășoară în afara orelor de curs. 
(1)  Activitatea educativă extrașcolară din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul 
copilăriei” Craiova se poate desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, 
în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în 
spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 
Art. 169. Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: 
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, 
antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 
(1)  Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, 
concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, 
tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, 
ateliere deschise etc. 
(2)  Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preșcolari, de 
către educator/institutor/ profesorul pentru învățământul preșcolar, cât și la nivelul unității de 
învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare. 
(3)  Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 
învățământ, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opțiunile preșcolarilor și ale 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de 
învățământ. 
(4)  Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, 
expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, 
trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. 
(5)  Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de 
administrație al unității de învățământ. 
Art. 170. Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit 
,,Curcubeul copilăriei” Craiova  se centrează pe: 
(a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie; 
(b) gradul de responsabilizarea și integrare socială; 
(c) adoptarea unei culturi organizațional demne și decente; 
(d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții. 
Art. 171. Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit 
,,Curcubeul copilăriei” este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare. 
(1)  Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de 
învățământ este prezențat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de 
administrație. 
(2)  Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de 
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învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate. 
Art. 172.Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Grădiniței cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova este parte a evaluării instituționale a respectivei 
unități de învățământ. 
 

CAPITOLUL  III 
Evaluarea rezultatelor preşcolarilor 

 
Art.173. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 
semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor si standardelor specifice pentru 
evaluarea progresului preşolarilor elaborate de Ministerului Educaţiei și  Cercetării Științifice. 
Art.174. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 
dobândite de copii. În aceste perioade se urmăreşte: 
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 
c) stimularea copiilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, 
deprinderilor şi atitudinilor; 
d) stimularea pregătirii copiilor capabili de performanţă. 
Art.175. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho-
pedagogice ale copiilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 
a) fişe; 
b) activităţi practice; 
c) jocuri; 
d) probe; 
e) portofolii; 
f) alte instrumente stabilite de Comisia Metodică şi aprobate de director sau elaborate de 
Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice, ori de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.  
Art.176. (1) În învăţământul preşcolar, evaluările se concretizează, de regulă, prin calificative. 

Titlul VIII 
Evaluarea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 

 
Capitolul I 

Dispoziții generale 
 
Art. 177. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 
forme fundamentale: 
a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; 
b) evaluarea internă și externă a calității educației. 
Art. 178. Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate 
de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin 
raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la 
standardele asumate în funcționarea acestora. 
(1)  Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin inspecția școlară generală a unităților de 
învățământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de 
învățământ, elaborat de Ministerul Educației si Cercetarii Stiintifice. 
(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele 
școlare: 
a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare; 
b) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de învățământ. 
(3)  Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” și personalul 
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didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în care din cauze obiective 
probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura activitățile profesionale curente. 

 
Capitolul II 

Evaluarea internă a calității educației 
 
Art. 179. Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Grădinița cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  și este centrată preponderent pe rezultatele 
procesului învățării. 
(1) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 
Art. 180. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se 
înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 
(1)  Pe baza legislației în vigoare, Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru 
evaluarea și asigurarea calității. 
(2)  Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” este direct 
responsabilă de calitatea educației furnizate. 
Art. 181.Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
(1)  Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi 
remunerată, cu respectarea legislației în vigoare. 
(2)  Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare 
a Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe 
analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară. 
 

 
 

Secțiunea I 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii 

 
Art.182.  
(1) Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice adoptă standarde, standarde de referinţă, 
indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.  
(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și  Cercetării Științifice, Grădiniţa cu 
Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova,  elaborează şi adoptă propria strategie şi 
propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
Art. 183.  
(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea 
ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de 
acesta. 
(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ 
egal: 
a) reprezențanţi ai educatoarele; 
b) reprezențanţi ai părinţilor; 
c) reprezențanţi ai Consiliului Local. 
(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director 
in grădiniţă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor 
comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. 
(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 
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a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de conducerea grădiniţei, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în grădiniţă, pe 
baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului 
din grădiniţă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare 
şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei si Cercetării Stiintifice se 
va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din grădiniţă. 
 

Capitolul III 
Evaluarea externă a calității educației 

 
Art. 184. O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților 
școlare, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării 
periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în învățământul Preuniversitar. 
(1) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
învățământul Preuniversitar. 
(2) Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova se supune procesului de 
evaluare și acreditare, în condițiile legii. 
(3) Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform 
prevederilor legale. 
(4) În cazul în care Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova este 
supusă evaluării externe realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
învățământul Preuniversitar, în bugetelul său  vor fi asigurate, în mod distinct, din finanțarea 
de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenția 
Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar pentru această activitate. 
 
 

Titlul IX 
Partenerii educaționali 

 
Capitolul I 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 

Secţiunea I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 185Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului are dreptul să decidă, în 
limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul. 
Art. 186.Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să dobândească 
informații numai referitor la situația propriului copil. 
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Art. 187.Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are acces în incinta unității de 
învățământ dacă: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul 
unității de învățământ; 
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/institutorul/ profesorul pentru 
învățământ preșcolar. 
Art.188. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu grădiniţa, în vederea 
realizării obiectivelor educaţionale;  
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia  să ia legătura  cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia 
copilului lor precum si pe aceea de a lasa copilul in grija personalului; sa dovedeasca o atitudine 
corespunzatoare fata de intreg personalul gradinitei si bunurile corespunzatoare, fata de 
prescolarii si părinții cu care intra in contact, sa pastreze relatii de colaborare si respect;  
(3) Absența nemotivată și neanunțată a preșcolarului timp de 2 săptămâni consecutiv este 
considerată absenteism şcolar şi conduce la scoaterea din evidenţa a copilului şi eliberarea 
locului ocupat; 
(4) Înscrierea copiilor care au frecventat grădiniţa se face numai prin reînscriere; 
(5) Înscrierea la grădiniţă a copiilor nou veniti are loc, de regulă, în perioada 01-31 iunie a 
fiecărui an şcolar, în limita locurilor existente, ce se vor afişa înainte de începerea înscrierilor.  
 

Secţiunea a II- a 
Părinţii 

 
Art. 189. Părinţii sunt beneficiari indirecţi ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai instituţiei de 
învăţământ.  
Art. 190. La începutul perioadei de şcolarizare, instituţia de învăţământ, prin reprezențantul 
său, directorul, încheie un Contract educaţional cu părinţii/tutorii legali ai preşcolarului, care 
este valabil pe toată durata frecventării grădiniţei. Obligaţiile părţilor sunt stipulate în contract, 
condiţiile în care contractul educaţional  încetează de drept sunt: 
a) în cazul transferului copilului la o altă unitate preşcolară; 
b) dacă părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou acord 
cu celălalt părinte al copilului sau cu reprezențantul legal al acestuia; 
c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 
d) la terminarea perioadei de şcolarizare a copilului în instituţia preşcolară. 
Art. 191. Părinţii au următoarele drepturi: 
a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la dezvoltarea şi comportamentul propriilor 
copii;  
b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii; 
c) au dreptul de acces în incinta grădiniţei în următoarele cazuri:  
- la aducerea copilului la grădiniţă/la plecarea lui din grădiniţă ; 
- au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu directorul, cadrul didactic de la grupă ; 
- plătesc taxa pentru alimente la administrator ; 
- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice de la grupe;  
- depun o cerere/alt document la secretariatul grădiniţei;  
- participă la acţiunile educative, şedinţe cu părinţii, activităţi de consiliere, voluntariat, etc. ; 
d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, 
care se organizează şi funcţionează după statut propriu. 
e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, 
prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun 
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rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de 
nerezolvare, ISJ; 
f) au dreptul de a propune meniuri pentru copii cu respectarea normelor sanitare specifice 
vârstei ; 
Art. 192. Părinţii au următoarele obligaţii:  
a) au obligaţia de a plăti lunar contravaloarea taxei pentru alimente stabilită de comun acord 
cu Consiliul reprezențativ al părinţilor la începutul anului şcolar şi adusă la cunoştinţa 
părinţilor sub semnătură. Plata se poate face într-o singură tranşă sau în două, în funcţie de 
posibilităţile de plată ale părinţilor. Obligaţia părinţilor este ca la sfârşitul fiecărei luni să aibă 
achitată taxa pentru alimente. Părinţii care nu plătesc la termen vor fi informaţi punctual pentru 
a fi recuperată suma neachitată. În caz de neachitare se va solicita consiliului de administraţie 
şi Consiliului reprezențativ al părinţilorsă adopte o hotărâre cu privire la condiţionarea 
rămânerii copilului în grădiniţă numai dacă plata se efectuează integral de către părinte. 
b) au responsabilitatea de a informa unitatea de învăţământ asupra problemelor de sănătate 
ale copilului (boli), pentru a preîntâmpina anumite situaţii privind  sănătatea colectivă, de a lua 
toate măsurile de izolare a copilului în situaţia unor îmbolnăviri, evitând astfel degradarea 
stării de sănătate a celorlalţi copii. 
c) au obligaţia de a asigura frecvenţa copilului, de a anunţa cadrul didactic dacă absentează pe 
motiv de boală sau  pentru o perioadă mai lungă de timp, din alte motive,  printr-o cerere 
adresată directorului menţionând motivul absenţelor ( concediu de odihnă părinţi, boală, alte 
motive) ; după 2 săptămâni de absenţă nemotivată, copilul va fi scos din evidenţele grădiniţei; 
d) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe săptămână să ia legătura cu educatoarea de la grupă pentru 
a cunoaşte evoluţia copilului; 
e)  au responsabilitatea de a se comporta civilizat în relaţiile cu salariaţii instituţiei, fără a aduce 
atingere demnităţii acestora; este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal 
preşcolarii şi personalul instituţiei;  
f) au obligaţia de a respecta programul grădiniţei afişat la intrare şi Regulamentul intern; 
g) au obligaţia de a respecta perioada de reînscriere/înscriere a copiilor în instituţie, conform 
etapelor stabilite şi anunţate pe site-ul grădiniţei, afişe, etc.; 
h) au obligaţia de a păstra curăţenia/ordinea în instituţia de învăţământ; 
i) au obligaţia de a respecta programul de activităţi la grupe, fără a deranja cadrul didactic în 
timpul orelor de program, cu excepţia unor probleme deosebite ( îmbolnăvirea copilului); 
părintele poate solicita prezenţa în sala de clasă în timpul activităţilor cu preşcolarii, cu 
depunerea unei solicitări în scris, adresată directorului instituţiei. 
Art. 193. 
(1) La începutul fiecărui an şcolar, în primele 2 săptămâni, cadrele didactice  au obligația de a 
desfãşura Adunări generale ale pãrinţilor în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe grupe. 
Comitetele de pãrinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplã.  
(2) La nivelul fiecărei grupe funcţionează un comitet al părinţilor, compus din  3 persoane, 1 
preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor grupei.  
(3) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei grupe alcătuiesc Consiliul reprezențativ al 
părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, 
organizare şi funcţionare.  
(4) Consiliul reprezențativ al părinţilor desemnează reprezențanţii părinţilor în Consiliul de 
administraţie al grădiniţei, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte 
comisii, potrivit legislaţiei în vigoare.  
 

Capitolul II 
Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
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Art. 194. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, 
cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/profesorul 
diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului 
legal va fi consemnată în caietul educatoarei/institutorului/profesorului pentru învățământ 
preșcolar/profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului răspunde material pentru 
distrugerile bunurilor din patrimoniul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Craiova, cauzate de preșcolar. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului din Grădinița cu Program 
Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova are obligația să-l însoțească până la intrarea în 
unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, 
tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o 
altă persoană. 
(3)  Părinții, tutorii legali ai prescolarului trebuie sa aducă adeverințe de salariat și să 
asigure prezenta copilului în procent de 80% din numărul de zile de activitate al gradinitei 
dedicat prescolarilor din anul școlar respectiv pentru ca preșcolarul să poată participa la 
activitățile grădiniței organizate pe perioada vacanței de vara. 
Art. 195. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor și a 
personalului unității de învățământ. 
Art.196. Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare 
și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii 
legali ai preșcolarilor din Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova. 
 

Capitolul III 
Adunarea generală a părinților 

 
Art. 197. Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii 
legali ai preșcolarilor de la grupă. 
(1) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
Craiova, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(2) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de 
preșcolari și nu situația concretă a unui preșcolar. Situația unui preșcolar se discută individual, 
numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al preșcolarului respectiv. 
Art.198. Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoare/ 
institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar, de către președintele comitetului de 
părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi. 
(1) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, 
este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a 
jumătate plus unu din cei prezenți. în caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a 
părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 

 
Capitolul IV 

Comitetul de părinți 
 
Art. 199. În Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, la nivelul fiecărei 
grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. 
(1)  Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 
adunarea generală a părinților, convocată de educatoare/învățător/institutor/profesorul 
pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința. 
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(2)  Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 
30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(3)  Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în 
prima ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care 
le comunică profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte. 
(4)  Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezențativ al 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în 
relațiile cu echipa managerială. 
Art. 200. Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; 
deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 
b) sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 
preșcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și 
activități educative extrașcolare; 
c) sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 
preșcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a 
absenteismului în mediul școlar; 
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin 
programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 
e) sprijină conducerea unității de învățământ și 
educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ 
profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei 
materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 
f) sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 
învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare 
socio-profesională; 
g) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și 
în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă 
acestea există. 
Art. 201. Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali 
în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 
(1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea 
și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 
Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor 
Art.202. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 
a) sprijină conducerea grădiniţei şi cadrele didactice în întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 
b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale copiilor; 
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din grădiniţă 
 

Capitolul V 
Consiliul reprezențativ al părinților/Asociația de părinți 
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Art. 203. La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova 
funcționează consiliul reprezențativ al părinților. 
Consiliul reprezențativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 
comitetelor de părinți. 
(1) Consiliul reprezențativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale 
căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3 și se 
consemnează în procesul-verbal al ședinței. 
(2) Consiliul reprezențativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședințelor consiliului reprezențativ al părinților se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
(3) Consiliul reprezențativ al părinților desemnează reprezențanții părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 
(4) Consiliul reprezențativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenți. 
(5) Președintele reprezintă consiliul reprezențativ al părinților în relația cu alte persoane 
fizice și juridice. 
(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezențativ al părinților. 
Art. 204.Consiliul reprezențativ al părinților are următoarele atribuții: 
a) propune Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” domeniile care să se 
studieze prin curriculumul la decizia grădiniţei; 
b) identifică surse de finanţare extrabugetară, constând în contribuții, donaţii, sponsorizãri etc.  
şi propune consiliului de administraţie al  unităţii de învăţământ preşcolar, la nivelul căreia se 
constituie, modul de folosire a acestora, în scopul dezvoltării bazei didactico-materiale, a 
realizării unor reparaţii, organizării unor activităţi, participării copiilor la concursuri specifice, 
festivaluri, etc.; 
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ preşcolar şi 
instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 
d) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în derularea programelor de prevenire şi de 
combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar; 
e) promovează imaginea unităţii de învăţământ preşcolar în comunitatea locală; 
f) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
g) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 
h) susţine conducerea unităţii de învățământ preşcolar în organizarea şi în desfăşurarea 
consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 
i) colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 
copiilor care au nevoie de ocrotire; 
j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preşcolar în întreţinerea şi modernizarea bazei 
materiale; 
k) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în activitatea de consiliere şi suport educaţional 
oferit părinţilor; 
l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 
unitatea de învăţământ preşcolar, la solicitarea cadrelor didactice. 
m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preşcolar în asigurarea sănătăţii şi securităţii 
copiilor; 
n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii copiilor, în spaţiul 
grădiniţei; 
o) susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale (“Ziua grădiniţei”, ) 
Art. 205. 
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(1)Consiliul reprezențativ al părinților/asociația de părinți a Grădiniței cu Program Prelungit 
,,Curcubeul copilăriei” Craiova  poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 
contribuții, donații, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din 
străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și 
sportive; 
b) acordarea de premii și de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație 
materială precară; 
e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de 
adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 
(2)Consiliul reprezențativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la 
nivel local, județean, regional și național. 
    

Capitolul VI 
Contractul educațional 

 
Art. 206 Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova încheie cu părinții, 
tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor, în registrul unic matricol, un 
contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 
Art. 207.  
(1)Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de 
învățământ. 
(2)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care 
se atașează contractului educațional. 
Art. 208. 
(1)Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților 
semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, 
tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile 
părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 
(2)Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data 
semnării. 
(3)Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional. 
(4)Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile 
care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
 

Capitolul VII 
Grădinița și comunitatea. 

Parteneriate/protocoale între  Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 
și alți parteneri educaționali 

 
Art. 209. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezențanți ai comunității 
locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii 
obiectivelor unității de învățământ. 
Art.210.Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova realizează parteneriate 
cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații 
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guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor 
direcți ai educației. 
Art. 211.  
(1)Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova, în conformitate cu legislația 
în vigoare și prevederile prezentului regulament, inițiază, în parteneriat cu autoritățile 
administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de 
administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor 
dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială. 
(2)Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 
unitatea de învățământ. 
(3)Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, 
de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
(4)Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 
implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 
securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității. 
Art. 212.  
(1)Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova  încheie protocoale de 
parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții 
de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale 
stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. 
(2)Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(3)În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se 
va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor. 
(4)Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, 
prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 
(5)Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” Craiova poate încheia protocoale de 
parteneriat și poate derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca 
obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor, respectându-se legislația în vigoare din 
statele din care provin instituțiile respective. 
(6)Reprezențanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ. 
 

CAPITOLUL VIII 
IGIENA ŞI SECURITATEA 

 
Art.213.  
(1) Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei”  are obligaţia să asigure 
condiţii normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum 
urmează: 
Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun fiecărei persoane 
să vegheze atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din gradinita. 
(2) Fumatul în incinta gradinitei este cu desăvârşire interzis ca şi introducerea sau consumarea 
băuturilor alcoolice. 
(3) În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia 
aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea 
unei situaţii periculoase, conducerea gradinitei va dispune un consult medical al salariatului 
respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea 
unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este 
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necesar. În aşteptarea unei soluţii definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să-şi mai exercite 
munca. 
(4) Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor atrage 
sancţionarea disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea acestora. 
Art.214. 
(1)Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă 
În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: 
a)Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi 
declarate imediat conducerii gradinitei sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli 
vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers. 
b)Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi 
comunicate de îndată către conducerea societăţii sau alta persoana din conducerea 
acesteia(Consiliul de Administrație). 
Art.215. Dispoziţii în caz de pericol 
În caz de pericol, (cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unităţii se efectuează 
conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului 
de Apărare Civilă. 
Art.216. Pagube produse sau suferite de salariaţi 
Lucrările, documentaţia de serviciu, materialele din dotarea fiecărui clase, sunt asigurate prin 
depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme şi dispozitive de închidere.În 
stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei  în dulapuri a unor 
produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea poate, 
după ce a informat salariaţii respectivi, să dispună deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va 
face în prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzul lui de a participa la 
acţiune, aceasta se va face în prezența unui terţ angajat. 
 

CAPITOLUL IX 
REGULI DE DISCIPLINĂ 

 
Art.217. – Recompense 
Salariaţii în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanţă stabilite prin fişa 
postului, pot beneficia de recompense potrivit legii. 
Art.218.   
(1)Abateri disciplinare 
Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupa, a obligaţiilor de 
serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie 
abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 
Sunt abateri disciplinare: 
● Toate actele care contravin cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine specifice. 
● întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu; 
● întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 
● absenţe nemotivate de la serviciu; 
● absenţe nemotivate de la şedintele Consiliului Profesoral; 
● intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
● atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 
● nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest 
caracter; 
● refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului; 
● neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
● manifestări care aduc atingere prestigiului gradinitei; 
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● exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, 
a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 
● părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea 
directorului; 
● desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 
● solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor 
servicii care să dăuneze activităţii gradinitei; 
● introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor 
alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă; 
● intrarea şi rămânerea în grădiniţei sub influenţa băuturilor alcoolice; 
● introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / 
medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale; 
● întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională; 
● desfăşurarea activităţilor politice  de orice fel; 
● înregistrarea cu mijloace audio-video fără consimțământul prealabil. 
● orice alte fapte interzise de lege; 
(2)Absentele nemotivate, furtul, violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de: 
securitate şi protecţie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau 
de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri 
deosebit de grave şi se sancţionează conform prezentului regulament prin desfacerea 
contractului individual de muncă. 
Art.219. 
(1)Sancţiuni disciplinare 
Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate sariaţilor-cadre didactice si personal 
didactic auxiliar în caz de abatere disciplinară sunt următoarele: 
1) Sancţiunile disciplinare pentru cadrele didactice sunt: 
- observatie scrisa 
-avertismentul scris 
-diminuarea salariului de baza pe o perioada de 1-6 luni 
-suspendarea,pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru 
ocuparea unei functii didactice superioare sau  pentru obtinerea gradelor didactice ori  a unei 
functii de conducere,indrumare si control; 
-suspendarea contractului individual de muncă  
-desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
2) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariatilor-personal nedidactic sunt cele 
prevazute in Codul Muncii si Contractul colectiv de Munca la nivel de ramura de învățământ: 
a) avertismentul scris;  
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile 
lucratoare;  
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;  
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;  
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada 
de 1-3 luni cu 5-10%;  
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.  
In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim 
sanctionator, va fi aplicat acesta.  
Art.220. Amenzile disciplinare sunt interzise. 
Art.221. Dreptul de apărare al salariaţilor 
1) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele 
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abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în 
antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile 
prevăzute de lege. 
2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei 
imputate şi   după audierea salariatului. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu 
excepţia celei prevăzute la   
Art. 222  
(1)nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 
Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii. 
(2) Refuzul salariatului, de a se prezența la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la 
abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate 
fi aplicata. 
(3) Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea 
audierii. 
(4) Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. 
(5) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând 
anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare. 
(6) Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă care au 
determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz 
penal. 
 
 
 

CAPITOLUL X 
OBLIGAŢIILE CONDUCERII 

 
Art.223. Obligaţiile conducerii gradinitei 
Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei”, în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii, se obligă: 
● Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru 
necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de 
performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia; 
● Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este 
realizată, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi; 
● Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând 
prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi 
specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia; 
● Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în 
cadrul societăţii cât şi în afara acesteia; 
● Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea 
şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute; 
● Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor; 
● Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la 
securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor 
pentru muncă prestată; 
● Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite. 
● Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care 
pot produce pagube patrimoniului grădiniţei. 
Art.224. – Obligaţiile salariaţilor 
Salariaţii au îndatorirea: 
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a) Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 
îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii 
gradinitei; 
b) să îşi organizeze activitatea aşa încât să fie asigurată cu prioritate securitatea, sănătatea 
si interesul superior al copilului, respectarea normelor PSI si de protecţia mediului; 
c) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin; 
d) Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o 
deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; 
e) Să se conformeze dispoziţiilor date director, cu excepţia cazurilor în care apreciază că 
aceste dispoziţii sunt ilegale; 
f) Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de 
care iau cunoştiinţă în exercitarea funcţiei; 
g) să respecte dreptul la imagine al copiilor, însoţitorilor acestora şi personalului unităţii; 
h) să nu iniţieze ori să participe la discuţii cu însoţitorii copiilor sau alte persoane, care tind 
la analiza activitătii personalului din unitate ori a unor aspecte ce exced sfera lor de atribuţii 
sau care tind la obţinerea unor foloase de orice fel în beneficiul propriu sau al altora; 
i) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte 
avantaje. 
j) Să îşi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul grădiniţei, fie urmând cursuri 
de perfecţionare organizate în acest scop; 
k) Să se conformeze programului de lucru al grădiniţei; 
l) Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea unităţii situaţia în care, din 
motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are 
loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore; 
m) Să aibă o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, 
creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie; 
n) Să aducă la cunoştinţa directorului orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în 
muncă; 
o) Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii 
sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în 
cadrul specialităţii lor; 
p) Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la 
locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului; 
q) Să fumeze numai în spaţiile special amenajate; 
r) Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi 
stingere a incendiilor; 
s) Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale; 
t) Să aducă la cunoştinţă directorului si membrilor Consiliului de Administrație orice 
abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai 
grădiniţei; 
u) Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze 
confidenţialitatea privind conţinutul acestuia. 
 

CAPITOLUL XI 
DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art.225. În Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Curcubeul copilăriei’’, Craiova, fumatul este 
interzis, conform legii. 
Art.226.  Se interzice de către ofiţerul de serviciu, accesul în grădiniţă a persoanelor aflate sub 
influenţa băuturilor alcolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de 
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a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de 
câini, a persoanelor cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozivo 
pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau 
instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcolice. Se interzice, comercializarea acestor 
produse în incinta şi în imediata apropiere a grădiniţei în perimetrul a 500 m. 
Art.227. Măsuri de siguranţă civică. 
1. În unitate se foloseşte o singură cale de acces.  

2. Părinţii vor avea acces în unitate între orele 600 –8.30;13 –1315; 16 – 18, iar în restul timpului 
uşa va sta închisă. 
2.1. In contextul epidemic, parintii/apartinatorii nu vor avea acces in curtea unitatii de 
invatamant si nu vor insoti copiii in cladirea acesteia, cu exceptia cazurilor speciale, 
pentru care exista aprobarea conducerii scolii. 
3. Educatoarele vor confecţiona ecusoane de culoare verde pentru copii şi părinţi. 
4. Vizitatorii vor fi legitimaţi şi vor purta ecuson de culoare roşie. 
5. Personalul unităţii va purta ecuson de culoare galbenă. 
6. Pentru cazuri de urgenţă se va apela la serviciul 112 de către ofiţerul de serviciu sau de 
persoana care a luat prima contactul cu cazul de urgenţă. 
7. După terminarea programului, grădiniţa va fi verificată  şi închisă de personalul de îngrijire, 
luând măsurile pentru paza contra incendiilor şi siguranţa imobilului. 
8. Ofiţeratul de serviciu, va fi asigurat de cadrele didactice conform graficului întocmit lunar, 
după cum urmează: 
9. Tura I -  7,30-13,00 
       Tura II -13,00 – 18,00 
Tura II-a continuă serviciul colegei din tura I. 
10. Ofiţerul participă la eliberarea alimentelor din magazie, alături de asistenta de serviciu şi 
semnează lista de alimente după ce este barată. 
11. Ofiţerul de serviciu urmăreşte ca securitatea copiilor să fie asigurată, până la ora 8 când vin 
educatoarele. 
12. Ofiţerul de serviciu consemnează în caietul de ofiţerat  toate abaterile de la disciplina muncii 
precum şi evenimentele deosebite, aducându-le totodată la cunoştinţă, directorului şi C.A. 
Art.228.  
(1) Orice absenţă de la serviciu va fi anunţată conducerii sau ofiţerului de serviciu, în prima zi 
de la ivirea evenimentului. 
(2) Organizarea excursiilor, plimbărilor, vizitelor va fi consemnată în portofoliul educatoarei şi 
anunţat ofiţerul de serviciu care va informa administratorul. 
(3) Plecările din timpul serviciului se aduc la cunoştinţa conducerii prin cerere scrisă sau bilet 
de voie şi înştiinţat şi ofiţerul de serviciu.        
Art.229. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului din subordine şi a 
părinţilor sau reprezențanţilor legali ai preşcolarilor; 
Art.230. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobarii în Consiliul de Administrație 
şi afişării  lui la loc vizibil pentru părinţi, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Art.231. Nerespectarea prevederilor oricărui articol din prezentul Regulament Intern 
constituie abatere de la disciplina muncii şi se sancţionează conform legii. 
Art.232- Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară: 
Prezentul Regulament de ordine interioara a fost aprobat de către reprezențanţii salariaţilor. 
Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane. 
Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au 
luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament. 
Prezentul Regulament de Ordine Interioară al grădiniţei intră în vigoare de la data de 
06.09.2019 . 
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                                                             CONDUCEREA GRĂDINIŢEI 
 
Consiliul de Administraţie, 
 
-Berceanu Dorel, reprezentant Consiliul Local; 
-Iancu Nicușor Claudiu, reprezentant   Primar; 
-Prof. Roșca Oana – cadru didactic; 
- Prof. Toncea Iuliana Camelia – cadru didactic:  
- Ionica Raluca-reprezentant părinţi; 
-Vasile Carmen, reprezentant părinţi 
-Alexandru Maria Irina, director-PREȘEDINTE        
                Lideri de sindicat:  
-Boabă Irina - reprezentant F.S.L.I. 
 
 
Material elaborat în cadrul Comisiei pentru intocmirea ROI, conform Deciziei Nr. 
82/02.10.2019: 
  
- Prof. Irina Maria Alexandru (cadru didactic)-coordonator 

- Prof. Toncea Camelia – membru C.A 
- Prof.  Ghiră Alina – membru, coordonator CEAC 
- Prof. Ciocșan Alexandra –membru, responsabil Comisia Metodica 
- Prof. Bacioiu Andreea – membru,  
- Vasile Carmen ( reprezentant părinţi)-membru 

 
R.O.I. Nr.      /22.09.2022 
Dezbătut și avizat în C.P. din 09.09.2022 
Aprobat în C.A. din 22.09.2022 
Se aplică  cu data de 22.09.2022, pe tot parcursul anului şcolar 2022-2023.  
 
Vizat, 
Director, 
prof. Irina Maria Alexandru 
L.S 
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 ANEXE R.O.I. 2022-2023 
 
Obligatiile salariatului, conform contractului de munca 
 
Salariatului îi revin, in principal, urmatoarele obligatii:   
● obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce 
ii revin, conform fisei postului.  
 
     Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau 
a lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate 
normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. In conditiile 
intervenite prin modificarea Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, angajatorul dobândeste o 
mai mare autonomie in stabilirea normelor de munca. In plus, dispare arbitrajul normelor de 
munca. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de 
desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de 
munca. Potrivit art. 132 din Codul muncii, in noua sa redactare, normele de munca se 
elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare sau, in cazul in care nu exista 
normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator dupa consultarea sindicatului 
reprezențativ ori, dupa caz, a reprezențantilor salariatilor.   
 
● obligatia de a respecta disciplina muncii 
 
        Neindeplinirea acestei obligatii va putea atrage una dintre urmatoarele sanctiuni: 
 a) avertismentul scris; 
 b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;  
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
 d) reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 
1-3 luni cu 5-10%; 
 e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca;   
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● obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul 
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;   
● obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.  
Exista urmatorul lant de consecinte: Raportul de subordonare ce caracterizeaza contractul de 
munca:  
- indatorirea salariatului de a respecta disciplina muncii  
- obligatia salariatului de fidelitate fata de angajatorul sau  
- obligatia de neconcurenta  
- obligatia de confidentialitate. 
A lucra pentru angajator inseamna, in acelasi timp, a nu lucra impotriva intereselor acestuia. A 
nu favoriza, nici direct, nici indirect, pe concurentii acestuia, a nu divulga informatii 
confidentiale, a nu-i face, tu insuti, concurenta. 
Salariatul se afla tinut de obligatia de fidelitate pe intreaga durata a contractului sau de munca. 
Ea continua chiar si atunci când efectele principale ale contractului de munca (prestarea muncii 
si plata salariului) sunt suspendate.   
 
● obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 
●   obligatia de a respecta secretul de serviciu;  
●   alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 
 
 Conform Legii nr. 53/2003, Codul muncii, salariaţii au, în principal, următoarele 
drepturi:  
● Dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
● Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
● Dreptul la concediul anual; 
● Dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
● Dreptul la demnitate în muncă; 
● Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
● Dreptul la protecţie în caz de concediere; 
● Dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
● Dreptul de a participa la acţiuni colective; 
● Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
 
Orele suplimentare prestate la cererea conducerii unităţii se vor compensa cu timp liber 
corespunzător de comun acord cu salariatul.  
 

Obligaţii: 
 
● Obligaţia de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile ce-i revin conform 
fişei postului; 
● Obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
● Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul  regulament; 
● Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
● Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
● Obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
 

Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
 
● Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
● Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat; 
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● Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
● Să execute controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
● Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 
potrivit legii; 
 

Obligaţii: 
● Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă;  
● Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul de muncă;   
● Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa;  
● Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
● Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
 
  

SANCŢIUNI 
 
Potrivit prevederilor art 264, alin. 2 din Codul Muncii sancţiunile disciplinare ce se aplică 
faptelor săvârşite de personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt:  
- avertisment scris  
- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile 
lucrătoare  
- retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului conform funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile  
- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%.  
- reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 
de 1-3 luni, cu 5-10% 
- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă  
Potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunile 
disciplinare care se pot aplica personalului didactic în raport cu gravitatea abaterilor, sunt : 
 - observaţie scrisă 
 - avertismentul  
- diminuarea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere, de îndrumare 
şi de control pe o perioadă de 1-6 luni, cu până la 15% - suspendarea, pe o perioadă de până la 
3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare 
sau pentru obţinerea gradelor didactice, ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de 
control 
 - destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control în învăţământ  
- desfacerea disciplinară a contractului de muncă  
 

ABATERI PRIMA DATĂ 

 

DE MAI MULTE ORI 

Întârziere la programul de 
lucru/ore (mai mult de 5 
minute) 

Atenţionare verbală ● Notarea în condica de 
prezenţă  
● Atenţionarea în Consiliul 
profesoral  
● Atenţionare în C A cu 
cererea unei note explicative  
● Neplata orei  
● Propunerea de 
sancţionare 
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Nesemnarea zilnică a 
condicii de prezenţă 

Avertisment verbal şi 
notarea în condică cu 
posibilitatea semnării 
ulterioare 

Notarea în condica de prezenţă 
Atenţionarea in Consiliul 
profesoral Atenţionarea în 
Consiliul de administraţie cu 
cererea unei note explicative 
Neplata orei Propunere de 
sancţionare 

Absenţă nemotivată de la 
ore/de la serviciu 

Neplata orei Neplata orelor Diminuarea 
calificativului anual Propunere 
de sancţionare 

Absenţă nemotivată de la 
CP 

Avertisment verbal Atenţionare în C A cu cererea 
unei note explicative 
Diminuarea calificativului anual 

Atitudine 
necorespunzătoare faţă de 
copii şi faţă de colegi 

Avertisment verbal Atenţionare în C A cu cererea 
unei note explicative 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

Accesul în unitate al 
profesorilor care se află în 
imposibilitatea de a 
desfăşura activitatea 
instructiv- educativă 

Neplata orei şi 
atenţionare în CA cu 
cererea unei note 
explicative 

Se aplică sancţiunile c), d), e), f) 
ale art.116 din Statutul 
personalului didactic 

Neprezențarea 
documentelor de proiectare 

Avertisment verbal Diminuarea calificativului anual 

Neîndeplinirea sarcinilor şi 
a responsabilităţilor 
acceptate prin fişa 
postului/decizii emise de 
director 

Avertisment verbal Atenţionare în C A cu cererea 
unei note explicative 
Diminuarea calificativului anual 
Propunere de sancţionare 

 
Conform Fişei de evaluare anuală, aprobată de MECS, se scade calificativul după cum urmează: 
- pentru fiecare act de indisciplină se scad 1-5 puncte  
- pentru 3 ore tăiate se acordă calificativul BINE 
- pentru 4-6 ore tăiate se acordă calificativul SATISFĂCĂTOR 
- pentru 10 ore tăiate se acordă calificativul NESATISFĂCĂTOR. 
 
 Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare presupune parcurgerea următoarelor etape: 
 - sesizarea săvârşirii abaterii disciplinare şi înregistrarea acesteia 
 - emiterea deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinară  
- convocarea în scris de către comisie, pentru audiere, a persoanei cercetate disciplinar 
 - efectuarea cercetării disciplinare  
 - întocmirea raportului de cercetare  
- stabilirea sancţiunii  
- emiterea deciziei de sancţionare şi comunicarea sancţiunii. 
 
Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexixtenţa faptei pentru care a fost cercetată.   
Sancţiunea cu avertisment scris, prevazută mai sus, poate fi dispusă şi fără efectuarea unei 
cercetări disciplinare prealabile.  
Sancţionarea disciplinară a personalului nedidactic din învăţământ se face cu respectarea 
regulilor procedurale generale reglementate de Codul Muncii.  
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Sancţionarea disciplinară a personalului didactic şi didactic auxiliar se face cu respectarea 
regulilor procedurale prevazute de Statutul personalului auxiliar.  
 
 

Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 
 
● Agajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii 
salariaţilor;  
● Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 
aspectele legate de muncă;  
● Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere 
responsabilităţii angajatorului;   
● Măsurile privind securitatea şi sănătatea nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii 
financiare pentru salariaţi;   
● În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsuri necesare pentru 
protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a 
riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a 
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia;   
● Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă;   
● Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz 
de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi 
pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent;     Angajatorul are 
obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.  
 
Reguli privind principiul nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare a 
demnităţii   
 
● Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.  
●  În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii şi angajatorii;  
●  Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă 
ori activitate sindicală, este interzisă;   
● Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare;  
Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea 
intereselor lor profesionale, economice şi sociale.  
 
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor  
 
 Salariaţii au obligaţia de a solicita drepturi salariale, concedii, zile libere plătite şi alte drepturi 
stabilite prin contractul colectiv de muncă, prin înaintarea unei cereri către Consiliul de 
Administraţie al unităţii de învăţământ unde este angajat; Toate cererile sau reclamaţiile 
salariaţilor vor fi analizate şi soluţionate de către angajator conform prevederilor legale şi 
aduse la cunoştinţă salariatului.  
 
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC  
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Legea educației naționale nr 1 /2011, reglementeaza functiile, competentele, responsabilitatile, 
drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si ale personalului didactic auxiliar.  
Personalul didactic de predare si de instruire practica din învățământul preuniversitar are 
drepturile si obligatiile prevazute in L.E.N. în Statutul personalului didactic. La nivelul fiecarei 
unități de învățământ, prin regulamentul de ordine interioara, se pot stabili drepturi si obligatii 
specifice, cu consultarea reprezenatntului/reprezențantilor organizatiei/organizatiilor 
sindicale din unitate.  
Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unității de învățământ. Serviciul de 
contabilitate al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei”, asigura si raspunde de 
organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unității de învățământ, in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.  
Serviciul de administrație este subordonat directorului unității de învățământ. Administratorul 
isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si de 
intretinerea bazei materiale a unității de învățământ, coordoneaza activitatea personalului 
administrativ de intretinere si curatenie 
( muncitori, personalul nedidactic). Intregul inventar mobil si imobil al unității de învățământ 
se trece in registrul inventar al acesteia si in evidentele contabile. Schimbarea destinatiei 
bunurilor ce apartin unității de învățământ se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.  
Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administartor, potrivit nevoilor 
unității de învățământ si se aproba de director. Administratorul stabileste sectoarele de lucru 
ale personalului de ingrijire pe care le prezinta directorului, spre avizare. In functie de nevoile 
unității de învățământ, directorul poate schimba aceste sectoare.  
Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activități decat in cele necesare 
unității de învățământ .  
 
Reguli specifice 
 
 1. Respectarea programului de lucru este obligatorie pentru intreg personalul din gradinita.  
 2. Absenta de la serviciu in situații deosebite este permisa numai cu acordul directorului.  
 3. Pentru acordarea de zile libere ,cocediu de odihna sau schimb de ture solicitantul va inainta 
o cerere scrisa directorului unității.  
 4. In cazul in care un angajat se afla in concediu de boala va anunta conducerea unității si va 
transmite in timp util certificatul medical, imediat după reluarea activității, și nu mai târziu de 
data la care acesta trebuie prelucrat în statul de plată. 
 5. persoanele care doresc sa suplineasca pe caz de boala vor completa o cerere standard pe 
care o vor inainta directorului care va decide cui acorda suplinirea. 
 6. Se interzice personalului didactic si nedidactic sa sugereze părinților sa nu aduca copiii la 
gradinita in perioada vacantelor sau sarbatorilor cand gradinita nu este oficial inchisa  
 7. Este interzis pentru personalul didactic si nedidactic purtarea de discutii critice cu copiii si 
părinții pe tema competentei de specialitate a altor cadre didactice sau persoane, precum si 
disputelor care vizeaza aspecte ale vietii personale.  
In incinta institutiei, tot personalul salariat are obligatia de a respecta normele de convietuire 
colectiva, acordandu-si respect si sustinere in realizarea sarcinilor de serviciu. (Salutul 
obligatoriu, folosirea tonului si limbajului adecvat si a dialogului echilibrat) In gradinita 
formula de salut utilizata poate fi adaptata la nivelul de relatii, de varsta, de ierarhie. Tipul de 
salut se stabileste de comun acord intre cele doua parti implicate pe baza normelor morale si 
de conduita civilizata.  
 

Utilizarea bunurilor materiale ale gradinitei: 
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Tot personalul angajat are obligatia de a utiliza corect si responsabil bunurile materiale ale 
gradinitei. In cazul in care aceste bunuri se deterioreaza sau dispar datorita unor greseli 
personale, cel in cauza raspunde material pentru acestea.  
Bunurile materiale apartinand gradinitei se folosesc doar in folosul unității. Echipamentele si 
bunurile de uz general vor fi predate responsabilului numit prin decizie care va pastra evidenta 
imprumuturilor precum si a starii acestora la inapoiere.  
Imprumutarea, inchirierea lor pentru persoane din afara unității se face numai cu acordul 
directorului, care va raspunde de acestea.  
Bunurile materiale achizitionate de gradinita, Asociatii sau comitete de părinți sau provenite 
de la diferiti sponsori intra in inventarul gradinitei si reprezinta patrimoniul acestea ,si se 
administreaza conform legii patrimoniului din institutiile publice.  
 Bunurile materiale se distribuie la grupe pe baza de subinventar ,intra in administrarea si 
protejarea temporara a educatoarelor. Conducerea gradinitei si Consiliul de Administrație va 
decide asupra transferarii bunurilor de la o grupa la alta . Telefonul unității se foloseste numai 
pentru convorbiri in interesul institutiei. In utilizarea telefonului institutiei se utilizeaza in mod 
obligatoriu formula standard de catre tot personalul. In gradinita, fiecare persoana angajata are 
obligatia de a mentine ordine si curatenia la locul de munca. Toate bunurile utilizate in procesul 
muncii vor fi puse la locul lor prestabilit pentru fiecare. Educatoarele vor sprijini/ indruma 
copiii sa isi aseze obiectele de lucru si joaca din interior si curtea gradinitei. Personalul 
gradinitei are obligatia cand sesizeaza persoane din unitate sau din afara ca deterioreaza sau 
instraineaza bunuri sa ia atitudine sau sa anunte conducerea unității.  
 
Alte precizări: 
 Prezența anexa la regulament intră în vigoare de la data aprobării R.O.I. în Consiliul profesoral 
si in Consiliul de Administrație al gradinitei.  
Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se 
anulează.  
Prevederile prezentului regulament cu anexele sale sunt obligatorii pentru tot personalul 
didactic sau nedidactic al grădiniţei şi pentru părinţi. Modificările prezentului regulament şi a 
anexelor acestuia se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi a Consiliului de Administraţie şi 
intra în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunostinţa 
celor interesaţi. 
 Anexele fac parte din prezentul R.O.I. si se aplica conform acestui document si a legislatiei in 
vigoare.  
 
Material elaborat în cadrul Comisiei pentru intocmirea ROI, conform Deciziei Nr.  
  
- Prof. Irina Maria Alexandru (cadru didactic)-coordonator 

- Prof. Roșca Oana - membru 
- Prof.  Ghiră Alina - membru 
- Prof. Ciocșan Alexandra -membru  
- Prof. Toncea Camelia – membru 
- Ionica Raluca Gina ( reprezențant părinţi)-membru 

 
R.O.I. Nr.  
Dezbătut și avizat în C.P. din 09.09.2022 
Aprobat în C.A. din 22.09.2022 
Se aplică  cu data de 22.09.2022, pe tot parcursul anului şcolar 2022-2023. 
 
Vizat, 
Director, 
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prof. Irina Maria Alexandru 
L.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOZIŢII FINALE  
Ale Regulamentului de Ordine Interioară 

Pentru anul 2022-2023  
 

Măsuri adoptate în vederea asigurarii unui cadru optim pentru desfăşurarea activităţii 
din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Curcubeul copilăriei” 

 
Art. 1.Programul membrilor care fac parte din Consiliul de administrație al gradinitei trebuie 
stabilit in asa  fel incat sa asigure permanenta atunci cand directorul nu se afla in unitate, 
precum si al celor care detin cheie de la birou. Membrii C.A. , pe perioada absentei directorului 
din unitate raspund de registrul intrari – iesiri si de sigiliul unității. 
Art. 2.Programul de lucru al administratorului financiar, obligatoriu : 08.00 – 12.00 
Art. 3.Programul de lucru al administratorului de patrimoniu: 
Luni – Vineri: 07.00 – 15.00 
Art. 4.Programul de lucru al personalului administrativ: 
● Programul de lucru al ingrijitoarelor:  Tura I : 06.30 – 14.30 
                                                                                       Tura II : 10.30 – 18.30 
● Programul de lucru al bucatareselor: 06.30 – 14.30 
● Programul de lucru al muncitoriului: tura I : 07.00 – 15.00 
Programul de incasare a taxei pentru hrana: Miercuri: 07.00 – 08.30; 15.00 – 17.00. 
Art. 5. Pe perioada desfasurarii ședințelor cu corpul profesoral, ce se vor desfăşura în intervalul 
13.30-15.00, supravegherea copiilor va fi asigurata de intreg personalul unității; 
Art. 6. Acestia vor raspunde de securitatea si integritatea prescolarilor si a spatiului gradinitei. 
Ședințele vor avea o durata corespunzatoare pentru a nu pune in pericol interesul prescolarilor 
(maxim ora 15.00) si vor începe la ora 13.30. 
Art. 7. In cazul in care apare incapacitatea temporară de muncă/ evenimente deosebite in 
familie, conform legii, angajatul beneficiaza de zile libere platite, iar sarcinile sunt preluate de 
catre colega de grupa / sector. In celelalte situații, dreptul la liber, conform Legii Educatiei 
Nationale Nr.1/2011, C.C.M. la nivel de învățământ preuniversitar, Codul Muncii si R.O.I este 
garantat cu obligatia salariatului de a inainta cererea pentru efectuarea acestora cu 72 de ore 
înainte pentru a fi analizata si in vederea asigurarii sarcinilor care ii revin– redistribuirea 
sarcinilor. Pentru acestea angajatul care asigura activitatea va beneficia de zile libere 
suplimentare. 
Art. 8.Pentru orice situație in care salariatul este nevoit dintr-un motiv sau altul sa paraseasca 
locul de munca, va inainta cerere (daca este pentru toata ziua) sau bilet de voie, si se va asigura 
ca acestea sunt aprobate de conducerea unității, înainte de parasirea locului de munca. 
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Art. 9.Pentru absentele nemotivate, indiferent de durata acestora se va actiona conform legii 
prin desfacerea contractului   individual de munca.  Neindeplinirea sarcinilor de serviciu, in 
mod necorespunzator atrage sanctionarea disciplinara cu avertisment, fara cercetare 
prealabila, pentru personalul nedidactic. Dupa a 3-a abatere si sanctionare disciplinara se 
desface contractual de munca. Pentru personalul didactic se va actiona conform procedurii 
pentru sanctionarea disciplinara, conform ROFUIP si LEN. 
Art. 10.Cadrele didactice si didactice auxiliare nu vor parasi spatiile in care sunt repartizate sa 
isi efectueze sarcinile prevazute in fisa postului decat in intervalul 10.30 – 11.00 si respectiv 
14.00 – 14.30, cu conditia ca prescolarii sa fie supravegheati permanent in aceasta perioada de 
catre un angajat al unității, fara ca acesta sa fie retinut din exercitarea sarcinilor sale obligatorii. 
Art. 11.Parasirea spaţiilor de lucru, in afara acestor interval orare, fara un motiv foarte bine 
justificat adus la cunoştinţă  conducerii unității in prealabil, este interzisa. 
Art. 12.Personalul didactic auxiliar informeaza obligatoriu conducerea unității cand este nevoit  
sa indeplineasca sarcini in afara unității. Parasirea unității in afara programului stabilit pentru 
inaintarea situațiilor catre PMC  sau Trezorerie este interzisa, daca nu a fost aprobata de 
conducerea unității şi înregistrată în registrul deplasărilor de serviciu. 
Art. 13.Cadrele didactice vor anunta in scris cu 72 de ore înainte orice activitate desfasurata in 
unitate, in afara celor obligatorii – serbari, ședințe, lectorate, etc. aducand la cunostinta ordinea 
de zi, totodata pentru a fi aprobata de conducerea unității. Este interzisa distribuirea oricarui 
tip de material fara aprobarea conducerii unității si prezențarea /analizarea sa prealabila in 
cadrul Consiliului profesoral sau Comisiei metodice, exceptând documentele obligatorii. 
Art. 14.Este interzisa discutia cu grupuri de părinți pe holurile unității. Discutiile cu părinții vor 
avea loc conform graficului propus pentru consiliere, avizat de conducerea unității si afisat la 
avizier, in cancelarie, conform ROI si ROFUIP/2015, sunt sarcini obligatorii pentru 
indemnizatia de dirigentie. 
Art. 15.Toate materialele prezențate in cadrul ședințelor cu părinții, lectoratelor, orelor de 
consiliere se vor inainta odata cu graficul sau cu cererea, dupa caz, responsabilului cu 
activitatea cu părinții care le va verifica si le va inainta conducerii unității spre 
aprobare(chestionare, fise, etc.). 
Art. 16.Responsabilul Comisiei metodice va efectua lunar asistente, conform graficului elaborat 
împreună cu directorul si va inainta fisele de asistenta la sfrasitul saptamanii directorului 
unității. Acesta raspunde de calitatea documentelor de proiectare didactica la nivelul gradinitei, 
precum si de calitatea actului didactic, împreună cu directorul. Are obligatia sa propuna masuri 
in cazul în care constata disfunctii catre conducerea unității, spre aprobare si aplicare pentru 
remedierea imediata a situațiilor observate. 
Art. 17.In fiecare zi de luni, o data la 2 saptamani (conform turei), dupa tura a II-a, va prezența 
un raport scurt asupra modului in care s-a desfasurat activitatea in saptamana anterioara (ziua 
de asistenta si verificarea prealabila a portofoliilor - joi). 
Art. 18.In cazul in care un cadru didactic ramane in unitate, dupa efectuarea programului, va 
solicita aprobarea conducerii unității si va motiva solicitarea din punct de vedere profesional, 
iar pentru rezolvarea acestor situații va utiliza sala de consiliu pentru a asigura astfel, conditii 
necesare programului de dupa amiaza al prescolarilor. 
Art. 19.Fiecare cadru didactic este raspunzator pe perioada programului sau de securitatea si 
integritatea prescolarilor , precum si de calitatea actului educational desfasurat la grupa unde 
a fost repartizat de conducerea unității, conform ROFUIP si ROI. 
Art. 20.Responsabilul cu optionalele raspunde de intocmirea acestora la timp, conform 
procedurii, impreuna cu responsabilul Comisiei metodice. 
Art. 21.Responsabilul cu activitatea educativa raspunde de calitatea programelor educative 
prezențate la nivel de unitate. In acest sens va organiza repetitii generale cu prescolarii din 
toate grupele implicate, care se vor anunta in Consiliul profesoral sau Comisia metodica, avizate 
de director. 
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Art. 22. De colectarea datelor pentru intocmirea dosarului activitatii cu părinții si pentru 
evaluarea prescolarilor raspund responsabilii acestor comisii. Datele colectate sunt inaintate 
directorului. 
Art. 23.Cabinetul medical (asistentele) au obligatia de a verifica zilnic, la sfarsitul programului, 
daca spatiile destinate utilizarii prescolarilor sunt pregatite – igienizate si prezinta siguranta 
pentru prescolari, impreuna cu muncitorul de intretinere, care va comunica administratorului 
de patrimoniu problemele constatate. 
Art. 24. In acest caz, administratorul de patrimoniu are obligatia ca in termen de maxim 24 de 
ore sa solutioneze imediat situația, in caz contrar, fiind supus procedurii de sanctionare 
disciplinara. In functie de gravitatea defectiunilor constate se va propune un plan de masuri de 
catre administratorul de patrimoniu, pentru a justifica intarzierea. Nu sunt  admise masuri pe 
termen lung/ peste 24 ore decat cu constatarea la locul faptei de catre conducerea uniatatii care 
va solicita o parere avizata din cadrul PMC. 
Art. 25. Administratorul financiar va redacta, dupa modelul inaintat de condurea unității 
deciziile cu privire la incadrarea salariatilor, la suspendarea Contractului de munca si la 
salarizare, in baza cererilor avizate de conducerea unității. Va analiza anual situația fiecarui 
salariat  si il va informa cu privire la modificarile sale salariale, referitoare la sporul de vechime, 
deduceri, transe de salarizare, in timp util pentru a fi inaintate cererile de catre angajati. 
Art.26. Deciziile redactate conform modelului si cu modificarile de salarizare corespunzatoare 
legii si in urma inaintarii si aprobarii cererilor vor fi inaintate conducerii  unității spre aprobare 
in timp util pentru a putea fi operate in statul de personal/ de plata. 
Art. 27. Neindeplinirea acestei sarcini atrage dupa sine diminuarea salariului, deoarece 
administratorul financiar este singurul care are acces in programul de salarizare si in 
programul EDUSAL si REVISAL. 
Art. 28. Pe perioada  in care administratorul financiar sau administratorul de patrimoniu  nu 
se afla in activitate sarcinile vor fi preluate alternativ, de unul dintre acestia, in interesul unității. 
Art. 29. Este interzisa solicitarea de libere sau C.O. in timpul anului scolar. Pe perioada 
vacantelor se va programa C.O. in interesul salariatului si al unității, conform legii. 
Art. 30. Este interzisa initierea discutiilor cu părinții sau alte personae asupra activitatii 
desfasurate in gradinita sau de angajatii acesteia, daca cestea tind sa afecteze prestigiul unității 
sau al angajatului. 
Art. 31. Este interzis limbajul ireverentios sau atitudinea ireverentioasa a angajatilor fata de 
colegi sau alte personae in cadrul unității sau in zonele adiacente acestora. 
Art. 32. In cazul in care se constata astfel situații se va informa prin conducerea unității sau 
responsabilului comisiei de disciplina Politia si I.S.J. Dolj. 
Art. 33. Toate activitatile desfasurate in cadul structurilor sau comisiilor de lucru constituite la 
nivelul gradinitei, care au loc in gradinita, se desfasoara in afara programului cu prescolarii, in 
cancelarie, conform graficului avizat si afisat la avizier sau in baza unei cereri aprobate de 
conducerea unității ce va fi inaintata cu 72 de ore înainte , precum si ordinea de zi. 
Art. 34. De igienizarea si intretinerea spatiilor destinate prescolarilor si in folosul acestora este 
direct raspunzator administratorul de patrimoniu. In acest sens, are obligatia de a  efectua 
controale periodice in baza graficului inaintat conducerii unității si de a raporta in vederea 
identificarii unor solutii, daca problemele aparute nu pot fi remediate altfel. In cazul in care nu 
se instiinteaza conducerea unității de catre administratorul de patrimoniu si se constata  ca 
exista   situații problema care persista si nu au fost rezolvate si aduse in atentia conducerii, 
administratorul de patrimoniu este cel care raspunde  in fata comisiei de cercetare disciplinara  
pentru nerealizarea atributiilor obligatorii din fisa postului. 
Art. 35. De obiectele si echipamentele din dotarea fiecarui spatiu raspunde administratorul de 
patrimoniu care are obligatia sa predea in subinventar obiectele din acest spatiu personalului 
didactic/ nedidactic, in functie de destinatia obiectelor – material didactic, echipamente 
electronice- cadrelor didactice; obiecte de mobilier, echipamente electocasnice, sanitare, 
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vesela, tacamuri –personalului nedidactic. Aceste subinventare vor fi intocmite pana cel tarziu 
la 31.12.2015 sub indrumarea administratorului de patrimoniu de catre personalul nedidactic 
si comisia de inventariere desemnata la nivelul unității. De modul in care acestea respecta 
prevederile legale, precum si de cel in care este inventarierea anuala este responsabil 
administratorul financiar, conform ROFUIP, care va intocmi toata documentatia necesara si va 
instrui membrii comisiei de inventar. 
Art. 36. Usa de acces aprovizionare va fi deschisa doar pe perioada in care se realizeaza 
aprovizionarea, in restul perioadei aceasta va fi inchisa. De securitatea acesteia raspunde  
administratorul de patrimoniu. Aprovizionarea se va face in intervalul 10.30 – 14.30 si vor 
participa cei 2 muncitori la aceasta operatiune, in functie de sarcinile obligatorii ce sunt de 
realizat in perioada respectiva (fac exceptie de la aprovizionare daca este intervalul 13.00 – 
13.30 cand trebuie  sa supravegheze intrarea principala) .  
Art. 37. Toate grupele vor confectiona pentru prescolari medalioane din material 
corespunzator care vor fi purtate pe timpul desfasurarii programului instructiv – educativ in 
gradinita. 
 
            
 
 
            Director,                                       
Prof. Irina Maria Alexandru                             
 


