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Dezbătut în CP din 13.02.2018
Dezbătut în CRP din 20.03.2018

Modificări propuse în temeiul Ordinului 3027/2018 pentru modificarea și
completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitîților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016
Modificări ale Regulamentului intern al
Grădiniței cu P.P. Bambi
CAPITOLUL 1 Dispoziții generale
La Art. 2. , alineatul 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) ”Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi
modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor şi
asociaţiei părinţilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic
auxiliar şi nedidactic.”
Art. 5 se modifică astfel: Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea
grădiniţei în conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul
MENCS nr. 5079 din 19.09.2016 şi completările ulterioare ale Ordinului 3027/2018.

CAPITOLUL II Organizarea grădiniței
La Art. 7, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Grădiniţa cu P.P. Bambi, Cluj-Napoca se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi
orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în
pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor sau a personalului din unitate.”

CAPITOLUL III. Drepturile și obligațiile angajatorului. Dispoziții generale
La Art. 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) ”Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri
reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în
care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alţi
reprezentanţi.”
La Art. 24, alineatul (1), după lit i) se introduce o nouă literă, litera h) cu următorul cuprins:
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h) ”asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de administraţie
anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează
inspectoratul şcolar despre aceasta”;
La Art. 24, alineatul (1), punctul i) se modifică și va avea următorul cuprins:
i) ”Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ
sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către comitetul
reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin
informaţii de interes public;”
La Art. 24, alineatul (1), punctul j) se modifică și va avea următorul cuprins:
j) ”prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat
în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al
părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor
administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii şcolare, în
măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar;”
Art. 24, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) ” Directorul grădiniței are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al
consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei
obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale
(accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau
un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii
de către acesta, preia atribuţiile directorului;”
La Art. 24, alineatul (1), se introduce o nouă literă, litera k) cu următorul cuprins:
k) ”Planul de dezvoltare instituţională al Grădiniței cu P.P. Bambi se dezbate şi se avizează de către
consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Documentele de prognoză se
transmit în format electronic CRP fiind documente care conțin informații de interes public”

CAPITOLUL IV Obligații și îndatoriri ale personalului didactic, didactic auxiliary
și nedidactic. Îndatoririle întregului personal.
La Art. 30 după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
(4) ”Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni
de natură să afecteze imaginea publică a copilului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau
ale celorlalţi salariaţi din unitate.”
La Art. 39 după alineatul (17) se introduce un nou alineat (18) cu următorul cuprins:
(17) ”În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor
mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de
urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de
clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.”

CAPITOLUL XI Parteneri educaționali. Drepturile părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali
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Art. 196, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) ”Părinţii / tutorii legali au obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarele de la
grupă pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. Prezența părintelui/tutorelui va fi consemnată în caietul
educatoarei, cu nume, dată și semnătură;”
Art. 196, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
(11) ”Părinții au obligația de a se asigura că preșcolarul este luat la timp de la grădiniță respectând
programul de lucru al personalului didactic și nedidactic. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al
preşcolarului are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în sala de grupă, iar la terminarea
activităţilor educative să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să
desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.”
Art. 204, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) ”Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei
manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de
învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.”
Art. 206, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) ”Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.”
Art. 208 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin
acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.”
Art. 209, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) ”Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor sau a personalului din unitatea
de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.”
Art. 210, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) ”Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor
comitetelor de părinţi pe grupă, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are
dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice.
Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.”
Art. 210, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) ”La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor
din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.”
Art. 210, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) ” Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul
total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară,
fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.”
Art. 213, alineatul (1), lit e) se modifică și va avea următorul cuprins:
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e) ”alte activităţi care privesc bunul mers şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ sau care sunt
aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.”

Modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare
a Grădiniței cu P.P. Bambi,
Cluj-Napoca
La Art. 16. , alineatul 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) ”stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliarele
didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educației Naționale
adecvate specificului unității de învățământ și voilor eucaționale ale copiilor/elevilor, în vederea
realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; schema procedurii de
utilizare a auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul
regulament;”
Art. 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
3) ”elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale
unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de
către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților și a
elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;”
Art. 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) ”identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și
posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și consiliului reprezentativ al părinților; ”
Art. 33, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
(8) ”facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și a partenerilor educaționali în
activitățile educative; ”

Comisia de revizuire a ROF și RI ale Grădiniței cu P.P. Bambi, Cluj-Napoca
Goia Brîndușa, director
Borșan Ramona Tatiana, cadru didactic
Illyes Reka, cadru didactic
Doran Ana, lider sindicat
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