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                                                                        CAPITOLUL 1 

 DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

  Art. 1. (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” este un document 

ce reglemenează organizarea şi funcţionarea internă unităţii, a comisiilor de lucru, atribuțiile acestora, 

responsabilitățile, dar și raporturile de subordonare la nivelul unității. Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Bambi” este o unitate de învăţământ preşcolar de stat care acţionează pentru realizarea obiectivelor 

sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei și Cercetării nr. 1/2011, în domeniul 

învăţământului preuniversitar; 

(2) Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi” are personalitate juridică şi este ordonator terţiar de credite; 

(3)  Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi” funcţionează în trei locaţii: sediul central - situat pe str. 

Moţilor nr.58, Structura 1- situată pe str.11 Octombrie nr.3 şi Structura 2 - situată pe str. Oţetului nr.3;           

(4) În prezent grădiniţa funcţionează cu un număr de 16 grupe de preşcolari cu program prelungit, dintre 

care 13 grupe cu linie de predare română şi 3 grupe cu linie de predare maghiară:      

     Grădiniţa de pe strada Motilor nr. 58, PJ, cuprinde 8 grupe cu orar prelungit, 6 grupe secţia română 

şi 2 grupe secţia maghiară; 

     Grădiniţa de pe strada 11 Octombrie, nr.3, structura 1, cuprinde 4 grupe cu orar prelungit, 3 grupe 

secţia română şi 1 grupă secţia maghiară; 

     Grădiniţa de pe strada Oţetului nr. 3, structura 2, cuprinde 4 grupe cu orar prelungit - secţie română; 

(5) Structura unităţii se stabileşte de către ISJ  prin aprobarea situaţiei privind numărul total de posturi 

pe categorii de personal şi pe funcţii; 

(6) Statul de funcţii cuprinde necesarul de cadre didactice pentru buna desfăşurare a unităţii în funcţie 

de planul de şcolarizare; 

(7) Categoriile de personal ale grădiniţei: 

• cadre didactice: 33 (32 norme educatoare, 1 director degrevat); 

• personal didactic auxiliar: 1 contabil, 1 secretar, 3 administratori de patrimoniu (2,5 norme); 

• personal nedidactic: 23,5 distribuit pe sectoare de activitate: 5.5 norme bucătărie, 17 norme 

îngrijitoare/ spălătorie, 1 muncitor întreţinere; 

• sanitar:– 2,5 norme  asistente care vin alternativ cu alte unităţi de învăţământ, medic şcolar 1 zi 

pe săptămână; 

• consilier şcolar 4 ore/săptămână/ locaţie, logoped 4 ore / săptămână. 

(8) Conform  prevederilor legale, în grădiniţă beneficiarii primari sunt copii cu vârsta cuprinsă  între 3-

6 ani: 

● Dobândirea calităţii de beneficiar al educaţiei preşcolare în Grădiniţa cu Program Prelungit  

„Bambi” se face  prin completarea fişei de înscriere de  către  părinte, anexarea  documentelor  din 

fişa de înscriere, semnarea contractului educaţional de către părinte şi frecventarea grădiniţei de 

către copil; 

● Înscrierea  copiilor  preşcolari  se face  cu respectarea  calendarului  elaborat de M.E.C în baza 

Metodologiei  de înscriere  în baza locurilor  libere  stabilite  de  către  Consiliul de administraţie  

al grădiniţei; 

● Înscrierea se aprobă de către Consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

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

solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali. 

Înscrierea copiilor se face după etapa de reînscriere a copiilor care au frecventat grupele  grădiniţei  în 

anul şcolar  anterior, conform metodologiei de reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar. 

(9) Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca, ca unitate de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene;  

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);  

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

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

denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare 

nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;  

f) domeniu web.  

(10) Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget proprii, 

întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

autonomie instituţională şi decizională.  

(11) Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca are în componența sa două structuri școlare 

arondate, fără personalitate juridică, a căror activitate se desfășoară în imobile diferite. 

 

Art. 2. (1) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 

consultarea reprezentanţilor unităţilor de învățământ şi a autorităţilor, circumscripţiile unităţilor de 

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

respectarea prevederilor legale. 

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

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

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

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

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

părintelui sau a reprezentantului legal.  

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

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

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

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

asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin 

excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister. 

 

Art. 3. (1) Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea grădiniţei în 

conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447 din 31 

august 2020.  

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

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

tutorilor legali, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul 

unităţii de învăţământ.  

(3)Educatoarele /Profesorii pentru învăţământul preşcolar au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui 

an şcolar părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al unității de învățământ.  

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual sau ori de 

câte ori este nevoie.  

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

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

abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. Acest document se adresează tuturor angajaților 

unității și, după aprobare, trebuie respectat de către personalul unității și de către beneficiarii educației. 
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CAPITOLUL 2 

ORGANIGRAMA GRĂDINIȚEI ŞI PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

 

 

Art. 4. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.  

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

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

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

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

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

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

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

cu informarea inspectorului şcolar general, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi 

informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ - la cererea inspectorului şcolar general, 

cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării;  

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

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență 

(CJSU/CNSU), după caz.  

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

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

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

specifice în vederea continuării procesului educaţional.  

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

elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare.  

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

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

desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.  

 

Art. 5. (1) În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activități 

educative cu copiii, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.  

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

învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la prezentul 

regulament. 
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Programul de funcţionare al grădiniţei 

 

NR. 

CRT 

 

PROGRAMUL ZILNIC 

GRUPA 

MICĂ MIJLOCIE MARE 

1. Primirea copiilor 7.30-8.20 

2. Micul dejun 8.30-8.50 / 8.50-9.10 

3. Întâlnirea de dimineață 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 

4. I. Jocuri și activități didactice alese 

5. II. Activități pe domenii 

experiențiale 

6. III. Jocuri și activități didactice 

alese 

11.00-12.30 11.00-13.00 11.00-13.00 

7. Masa de prânz 12.30 13.00 13.00 

8. Somnul de zi 13.00/13.30-15.30 

9. Gustarea  15.30-16.00 

10. IV. Activități recuperatorii și 

ameliorative, pe domenii 

experiențiale 

 

16-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

11. Plecarea copiilor din grădiniță 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

12. Igienizarea spaţiilor unităţii      17.30-18.00 

 

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

perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 

directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea 

inspectoratului şcolar. 

(4)***În contextual actualei pandemii, în scopul stabilirii unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 pe perioada desfășurării activităților grădiniței, programul grădiniței și 

al personalului a suferit modificări, după cum urmează: 

(5) Accesul preșcolarilor în grădiniță precum și plecarea acestora acasă se face în condiții speciale și la 

intervale de timp bine delimitate pentru a se evita, pe cât posibil, interacțiunea între preșcolarii din 

grupe/de pe paliere diferite: 

 

Clădirea PJ (str.Moților, nr. 58) 

Părintele însoțește preșcolarul până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe intrarea 

principală din strada Moților nr. 58 și pe intrarea din spatele grădiniței,  respectându-se programul 

comunicat de către conducerea grădiniței pentru fiecare grupă de copii constituită. 

Triajul epidemiologic se va realiza la  intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program: 

Grupele de la parter (mică Vrăbiuțe+ mare Albinuțe) după triaj, circuit intrarea din spate-coridor- (grupa 

Albinuțe); 

Grupele etaj I+II circuit comun: intrare principală-coridor principal- scări. 

ORAR PARTER 

• ora 7:30 -7:45;  8:15-8:30-Grupa mare Albinuțe 

• ora 7:45- 8:15 -Grupa mică Vrăbiuțe 

ORAR  ETAJUL 1 

• ora 8:00-8:30 - Grupa mică Ursuleții, grupa mijlocie Veverițe, grupa mijlocie Fluturașii   

ORAR ETAJUL 2 

• ora 7:30-8:00 -Grupa mare Mămăruțe, grupele combinate Floricele, Iepurașii  
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Structura 1(str.11 Octombrie nr.3) 

Părintele însoțește preșcolarul până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe la intrarea 

principală din strada 11 Octombrie nr. 3. 

Triajul epidemiologic se va realiza la intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program : 

• 07:30-08:00 – grupa mare Mămăruțe (parter) și grupa mijlocie Steluțe (etaj) 

• 08:00-08:30 – grupa combinată Furnicuțe (parter) și grupa mică Albinuțe (etaj) 

 

STRUCTURA 2 (str. Oțetului nr.3) 

Părinții însoțesc preșcolarii până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe la intrarea 

principală din str.Oțetului nr. 3 și str.Salcâmului, iar plecarea părinților și a copiilor se va realiza doar 

pe str. Salcâmului. 

Triajul epidemiologic se va realiza la  intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program : 

• 07:30-08:00 – grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

• 08:00-08:30 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

*În cazul fraților aflaţi în grupe care vin la ore diferite, la sosire se va respecta programul copilului 

care vine mai târziu/pleacă mai repede pentru a respecta programul special al cadrelor didactice 

conform planului de măsuri aprobat. 

Traseul prin curtea unității până la intrare și în incintă se va realiza pe un culoar bine delimitat și 

semnalizat, respectând normele de distanțare fizică. Părinții/aparținătorii trebuie să poarte masca la 

predarea/preluarea copiilor. De asemenea, vor semna de luare la cunoștință a regulilor care îi privesc 

referitoare la organizarea programului prin intermediul Contractului educațional și a Actului adițional la 

Contractul educațional. 

Conducerea unității va desemna, pentru fiecare cale de acces, persoane care vor asigura la intrarea 

în unitate fluidizarea sosirilor și fluxul de persoane în vederea evitării aglomerărilor. Părintele predă 

preșcolarul persoanei de la intrarea în unitate și va ieși din curtea grădiniței pe un traseu diferit de cel 

utilizat la venire, până la ieșirea din curtea din spatele grădiniței (traseul va fi marcat cu săgeți). 

 Ușile de intrare (poartă, ușă) vor fi menținute deschise la venirea copiilor în unitate, în măsura 

în care problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact.  

 Cadrul medical/persoana desemnată efectuează triajul epidemiologic al copiilor şi constă în 

verificarea stării de sănătate a copiilor, conform legislației în vigoare. Acesta va fi echipat conform 

normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască de 

protecție, mănuși de unică folosință.   

După triajul individual copiii trebuie primiți individual de către persoanele desemnate 

(educatoare, îngrijitoare) de la grupa în care este repartizat preșcolarul. Copiii vor sta pe marcajele 

individuale realizate pe pardoseală, la distanță de 1 m până se constituie grupa de copii. Educatoarea va 

prelua copiii și îi va însoți în grupă.  

 Înainte de intrarea în grupă, copiii se vor schimba de haine și papucii exteriori și  vor fi conduși 

și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde. 

 

PROGRAMUL DE PLECARE ACASĂ A COPIILOR: 

Conducerea unității va desemna persoana care va preda copilul părintelui, părintele respectând 

circuitele de acces din fiecare  unitate și programul stabilit, va suna la interfon, va anunța numele 

copilului, persoana desemnată va preda copilul doar pe baza de legitimare. 

Părinții se vor angaja, conform contractului educațional semnat, să respecte orarul de plecare acasă,  

stabilit pe fiecare structură în parte. 
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PJ/Parter 

ora 15:45-16:20 (Grupa mică);  

ora 16:20-17:00 (Grupa mare) 

PJ/Etaj 1 

ora 15:45-16:20 (Grupa mică);  

ora 16:20-17:00 (Grupele mijlocii) 

PJ/Etajul 2 

ora15:30-16:30 (Floricele/ Iepurașii);  

ora 16:30-17.00 (Mămăruțe) 

 

Structura 1: 

Program plecare acasă la amiază: 

12:45-13:00 - grupa mică (etaj) și combinată (parter); 

13:00-13:15 – grupa mijlocie (etaj) și grupa mare (parter). 

Program plecare acasă după-masă: 

15:30-16:15 – grupa mică (etaj) si grupa combinată (parter); 

16:15-17:00 – grupa mijlocie (etaj) și grupa mare (parter). 

 

Structura 2: 

Program plecare acasă la amiază: 

12:45-13:00 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

13:00-13:15 –grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

Program plecare acasă după-masă: 

15:30-16:15 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

16:15-17:00 –grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

*În cazul fraţilor aflaţi în grupe care vin la ore diferite, la plecare se va respecta programul celui care 

pleacă mai repede. 

(6) Programul de lucru al cadrelor didactice și al personalului nedidactic a suferit modificări pentru a 

putea respecta normele MEC și MS și pentru a putea asigura distanțarea de 1 m între preșcolari. 

Educatoarele grupei vor fi în intervalul 12.00-12.30 împreună pentru a împărți grupa de 30 de 

preșcolari în 2 grupe mai mici în timpul rutinelor precum masa de pranz, spălarea copiilor, pregătirea 

pentru somn. În acest interval personalul de îngrijire al grupei pregătește sala prin curățare, 

dezinfectare și reorganizare pentru pregătirea acestor rutine: pregătirea mesei de prânz, debarasare, 

pregătirea sălii pentru somn etc: 

Program ture educatoare: 

Tura 1: 07:30-12.30 

Tura 2: 12:00-17:00 

Program ture îngrijitoare: 

Tura 1:7:00-16:00 (9 ore) 

Tura 2:11:00-18:00 (7 ore) 

A treia persoana/palier: 8.00-16.00  

(7) Au fost stabilite de către conducerea unității criteriile de suspendare a cursurilor școlare în grădiniță 

în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de covid-19 astfel: 

    •Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar 

despre fiecare caz confirmat pozitiv, la preșcolari sau adulţi;   

   • În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în grădiniță situaţia va fi analizată de 

DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ;   

   • Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, în următoarele circumstanţe:   

   a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o grupă din unitatea de învăţământ, 

se suspendă cursurile şcolare ale grupei respective pentru o perioadă de 14 zile.  
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   b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în grupe diferite ale structurilor 

grădiniței, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de 

debut al ultimului caz;   

   c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice sau al 

personalului nedidactic de îngrijire, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, 

care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi va 

analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel:   

•Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic/ personalul nedidactic și-a desfășurat activitatea numai la o 

singură grupă şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din grădiniță se vor suspenda cursurile de 

la grupa respectivă;   

•Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic /personalul nedidactic și-a desfășurat activitatea numai la o 

singură grupă şi a venit în contact cu alte cadre didactice din grădiniță, se vor suspenda cursurile de la 

grupa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.   

•Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic/personalul nedidactic și-a desfășurat activitatea la mai multe 

grupe şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din grădiniță sau numărul cadrelor didactice a fost 

mic, se vor suspenda cursurile la grupele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi 

izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.   

•Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic/ personalul nedidactic și-a desfășurat activitatea la mai 

multe grupe şi a venit în contact cu multe cadre didactice se vor suspenda cursurile întregii unităţi de 

învăţământ.   

   d) Personalul auxiliar/ de la bucătărie / care efectuează curăţenia/ întreținerea în unitatea de 

învăţământ, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va 

desfăşura activitatea în continuare;   

   e) În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va 

dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:   

   - curăţenia şi aerisirea claselor;   

   - dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (grupe, holuri, toalete);   

   f) La reluarea cursurilor şcolare din grădiniță, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea 

de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi 

îmbolnăviri.  

      

CAPITOLUL  3 

 MANAGEMENTUL  UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

DISPOZIȚI GENERALE 

      

Art. 4. (1) Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate 

cu prevederile legale;  

(2) Grădinița cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca (unitatea de învăţământ cu personalitate juridică) este 

condusă de consiliul de administraţie și de director.  

       

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE   

 

 Art. 5.  (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ;   

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

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

educaţiei şi cercetării; 

(3) Consiliul de administratie este organul de conducere al Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” şi este   format 

din 7 membri,  cu următoarea componenţă: 

✔ 3 cadre didactice, inclusiv directorul unității de învățământ;  

✔ 2 reprezentanţi ai părinţilor; 

✔ primarul sau un reprezentant al primarului;  
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✔ un reprezentant al consiliului local.  

(4)Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administraţie, din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică 

în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar. 

(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele Consiliului de Administraţie; 

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

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

reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, nu pot desemna alţi reprezentanţi; 

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

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

în sistem de videoconferinţă. 

 

   Art. 6.  (1) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ, cu statut de observator;  

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ la toate şedinţele Consiliului de Administraţie. Membri Consiliului de Administraţie, 

observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, 

comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor 

extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră 

îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură; 

(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii: 

    a) asigură convocarea, în scris, a membrilor Consiliului de Administraţie, a observatorilor şi a 

invitaţilor; 

    b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de 

vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al Consiliului de 

Administraţie; 

    c) afişează hotărârile adoptate de către Consiliul de Administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la 

loc vizibil; 

    d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al 

şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie; 

    e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de Administraţie. 

Secretarul Consiliului de Administraţie invită  în scris membri Consiliului de Administraţie, cu 48 de 

ore înainte de data şedinţei; 

      f) La fiecare sedinţă a Consiliului de Administrație participă, cu statut de observator, liderul sindical 

/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. În consecinţă, secretarul Consiliului de Administraţie va 

avea în vedere invitarea în scris a acestuia /acestora, cu 48 de ore înainte de data şedinţei. 

 

Art.7.  Atribuţiile Consiliului de Administraţie:  

a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de MEC şi ale 

deciziilor inspectorului şcolar general;  

b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul Consiliu de Administraţie, 

celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept 

proprietatea unităţii de învăţământ; 

c) aprobă planul de dezvoltare a unității de învățământ, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, 

după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul profesoral;  

d) aprobă Regulamentul intern al unităţii de învăţământ și Regulamentul de organizare și funcționare, 

după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară;  
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e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;  

f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul 

general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a celorlalte compartimente 

funcţionale;  

g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea distincțiilor de merit pentru toate categoriile de salariaţi 

din unitatea de învăţământ. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică, aprobarea se 

acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice;  

h) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor 

unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;  

i) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;  

j) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, 

întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor compartimentelor funcţionale;  

k) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei 

în vigoare;  

l) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiei de director; 

m) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 

învăţământ;  

n) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de 

normare elaborate de MEC, pentru fiecare categorie de personal;  

o)  aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii de învățământ;  

p) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate şi promovează măsuri 

ameliorative, conform normelor legale in vigoare. 

 

DIRECTORUL 

 

   Art. 8.  (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

   (2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice 

titulare, membre ale Corpului Naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru 

ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei și cercetării;  

   (3) Pentru asigurarea finanțării de baza, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, 

directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ- 

teritoriale în a cărui raza teritorială se află unitatea de învațământ. Contractul de management 

administrativ- financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.  

   (4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Contractul 

de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare; 

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

sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau național;  

   (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 

Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membri Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea Consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. 

Rezultatele auditului se analizează în Consiliul de Administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de 

hotărârea Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia 

de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ;  

   (7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea 

interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de 

un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar 
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general, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea 

consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.   

   

 Art. 9. (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:   

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

   b) organizează întreaga activitate educaţională;   

   c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de 

învăţământ;   

   d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei 

publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;   

   e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;   

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

local;   

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

învăţământ;   

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

   i) semnează parteneriate cu UBB pentru asigurarea instruirii practice a studenților;   

   j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, 

întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de Consiliul de Administraţie, 

este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor şi este adus la 

cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.   

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

   a) propune în Consiliul de Administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară;   

   b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;   

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

   d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii 

de învăţământ.   

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

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

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

evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, 

precum şi de selecţia personalului nedidactic;   

   c) propune Consiliului de Administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi 

angajarea personalului;   

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

din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării.   

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:   

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

de Administraţie;   

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

spre aprobare Consiliului de Administraţie;   

   c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru 

educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de 

Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);   

   d) propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ;   

   e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor din circumscripţia şcolară, în cazul 

unităţilor de învăţământ preşcolar;   

   f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;   
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   g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal 

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

   h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

cadrele didactice la grupe, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare;   

   i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul profesoral, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive 

obiective;   

   j) numeşte, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de 

unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care 

îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;   

   k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul 

unităţii de învăţământ;   

   l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare Consiliului de 

Administraţie;    

   n) propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de 

învăţământ;   

   o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, 

sportive şi cultural-artistice ale preșcolarilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii Consiliului de 

Administraţie;   

   p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a 

tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare Consiliului 

de Administraţie;   

   r) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  

   s) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-

educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare;  

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

   u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul 

unităţii de învăţământ;   

   v) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic de predare, 

precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;   

   w) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ; 

   x) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;   

   y) răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;  

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

studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;   

   aa) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către 

reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

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

monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.   

bb) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor grupe sau 

la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte 

situaţii excepţionale; 

 cc) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii de 

învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de valorificare 

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

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

aplicabile;  

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

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi 

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

legale;  

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

 Consiliului de Administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează conform legii.   

    

Art. 9. În exercitarea atribuțiilor si a responsabilitatilor stabilite în conformitate cu prevederile Art. 22, 

directorul emite decizii si note de serviciu.   

   

 Art. 10. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.   

   

 Art.11. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia 

în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.   

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

 

 

CAPITOLUL 4 

 ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE   

CONSILIUL PROFESORAL   

 

   Art.12. (1) Totalitatea cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca constituie 

Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul; 

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

la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice;   

   (3) Cadrele didactice au obligația să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din Grădinița 

cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca. Absenţa nemotivată de la şedinţe se consideră abatere disciplinară;   

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

al membrilor, cadre didactice de conducere și de predare, cu norma de bază în unitatea de învăţământ;  

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

membrilor Consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi 

pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei;  

   (6) Directorul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului 

profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul Consiliului profesoral are atribuția și răspunde 

de: 

a) redactarea lizibilă și inteligibilă a proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral ; 

b) se asigură la sfârşitul şedinţei că toţi participanţii au semnat procesul-verbal ; 

c) Organizează periodic dosarul cu anexele la procesele-verbale şi convocatoarele 

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

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 

desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor 

parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor 

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

unitate; 

   (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă;   

about:blank


       
  

16 | P a g e                                                                                                     GRĂDINIȚA CU P.P. BAMBI CLUJ-NAPOCA 

STR. MOȚILOR, NR.58   

TEL/FAX 0264/590053                                                                                

         Email:gradi.bambi@yahoo.com                                                                        
 

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

procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează 

paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului 

paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ;   

   (10) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar 

care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un 

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

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

şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în 

sistem de videoconferinţă. 

    

Art. 13.  Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   

(1) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;   

(2) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de  

învăţământ;   

(3) alege, prin vot secret, membrii Consiliului de Administraţie care provin din rândurile personalului 

didactic;   

(4) dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională a şcolii;   

(5) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum 

si eventuale completari sau modificari ale acestora;     

(6) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare educatoare;    

(7) propune acordarea recompenselor pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform 

reglementărilor în vigoare;   

(8) propune Consiliului de Administraţie curriculumul la decizia şcolii;   

(9) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de Consiliul de 

Administraţie;   

(10) avizează proiectul planului de şcolarizare;   

(11) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se 

stabileşte calificativul anual;   

(12) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului 

de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;  

(13) propune Consiliului de Administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice;   

(14) propune Consiliului de Administraţie premierea şi acordarea titlului de "Profesorul anului" cadrelor 

didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ;   

(15) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;  

(16) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Și Cercetării, a inspectoratelor şcolare sau din proprie 

iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 

activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

(17) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea 

de învăţământ; propune Consiliului de Administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;   

(18) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 

în condiţiile legii;   

(19) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare 

şi din contractele colective de muncă aplicabile;   

(20) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.   

   

 Art. 14. Documentele Consiliului profesoral sunt:   
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   a) tematica şi graficul şedinţelor Consiliului profesoral;   

   b) convocatoare ale Consiliului profesoral;   

   c) registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- 

verbale.    

     

 Art. 15. (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:  

1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;  

3. cu caracter ocazional.  

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

d) Comisia pentru controlul managerial intern;  

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii.  

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu 

caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul 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.  

 

Art. 16 (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) 

lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există. 

(2) 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.  

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de 

nevoile proprii. 

    

PROFESORUL DIRIGINTE 

 

Art. 17 (1) Educatoarele grupei au atribuțiile profesorului diriginte, acestea coordonează activitatea 

grupei din învăţământul preșcolar.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.  

(3) Profesorii diriginţi/ educatoarele la grupe sunt numiţi/e, anual, de către directorul unităţii de 

învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.  

(4) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul continuității, 

astfel încât grupa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.  

(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea 

părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de preșcolari. 

(6) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, educatoarea 

stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea progresului preșcolarilor, pentru 

discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.  

În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste 

întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.  
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(7) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali de la fiecare grupă, se 

comunică părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unitații 

de învățământ.  

(8) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o 

programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau 

a educatoarei, poate participa și preșcolarul, dacă este cazul.  

 

Art. 18 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

(1) organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului grupei;  

b) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este 

cazul;  

d) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv 

activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;  

e) completează documentele specifice colectivului grupei şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al elevilor;  

f) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei; 

(2) monitorizează:  

a) progresul școlar al copiilor;  

b) frecvenţa la programul grădiniței a preșcolarilor;  

c) participarea şi rezultatele preșcolarilor la concursurile şi competiţiile şcolare;  

d) comportamentul preșcolarilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;  

e) participarea preșcolarilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;  

(3) colaborează cu:  

a) coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind 

activitatea preșcolarilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate 

aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică;  

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică;  

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi, pentru iniţierea unor proiecte 

educaţionale, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii 

de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii 

deosebite, apărute în legătură cu colectivul grupei;  

d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare ale preșcolarilor grupei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare 

la preșcolari;  

(4) informează:  

a) părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ;  

b) părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări, la alte documente 

care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al preșcolarilor;  

c) părinţii sau reprezentanții legali, despre progresul preșcolarilor, despre comportamentul preșcolarilor, 

informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali, precum şi în scris, ori 

de câte ori este nevoie;  

(5) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare sau fişa postului. 
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COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 Art. 19 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:  

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

 

Art.20 (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită 

la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în 

funcţionarea acestora.  

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 

inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:  

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare - învăţare - evaluare;  

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.  

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia 

situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot desfăşura 

activităţile profesionale curente.  

 

Art. 21 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar.  

 

Art. 22 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

  

Art. 23. (1)  În baza metodologiei elaborate de M.E.C, grădiniţa elaborează şi adoptă propria strategie 

şi propriul regulament de funcţionare al comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

  (2) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

  (3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ.  

  (4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează Regulamentul comisiei, planul operaţional, programe de activități semestriale și anuale; 

b) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă; 

c) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității 

aprobate de conducerea grădiniţei, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în 

vigoare;  

d) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației din unitatea școlară, pe baza 

căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea 

școlară. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus 

la dispoziția evaluatorului extern;  

e) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;  

f) cooperează cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu alte 

agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.  

 

Art. 24 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice 
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a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar.  

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.  

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor 

legale.  

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, 

din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE 

CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARII ÎN MEDIUL ȘCOLAR SI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

 

  Art. 25. La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca funcţionează Comisia pentru prevenirea 

şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalităţii, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ.   

 

  Art. 26.  (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminarii în mediul școlar și promovarea interculturalităţii respectă reglementările în 

vigoare;  

(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalităţii se stabileşte prin decizia internă a 

directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în Consiliul de Administraţie;   

(3) La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca Comisia este formată din 5 membri: patru cadre 

didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La şedinţele de lucru ale 

comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai 

organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.   

 

  Art. 27. Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalităţii, elaborează şi adoptă anual 

propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, 

eliminarea corupției și discriminării și promovarea interculturalității .   

 

  Art. 28.  În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru 

de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preșcolarilor şi a personalului didactic, asigurarea 

unui mediu securizat în unitatea de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, 

instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de 

învăţământ.   

   

 Art. 29.  Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalităţii este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii 

de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a 

preşcolarilor şi a personalului  în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ.  

În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:   

(1) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai 

jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;   

(2)elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor din unitatea de învăţământ;   
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(3) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc 

şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a 

 personalului din unitate  în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ;   

(4)elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

(5) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă; 

(6) sprijină colectivul grădiniţei în realizarea unui climat de disciplină; 

(7) monitorizează respectarea Regulamentului intern; 

(8) colaborează cu instituțiile de profil din comunitate; 

(9) elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform OMECT 

nr. 1409/2007; 

(10) elaborarează un plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii şi prevenirea şi combaterea violenţei; 

(11) elaborează şi implementează codul de conduită care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii şi nonviolente la nivelul grădiniţei; 

(12) previne şi mediază conflictele apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor şcolii inclusive; 

(13) sesizează autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare sau violenţă; 

(14) monitorizează şi evaluează acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii şi pentru prevenirea şi eliminarea violenţei; 

(15) elaborează, anual, un raport care să cuprindă referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării, promovarea interculturalităţii, pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şi la rezultatele 

obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare, segregare sau violenţă. 

    

   Art. 30. În cadrul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca, se stabilesc condiţiile de acces în unitate 

al personalului unităţii, preşcolarilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.   

   

 Art. 31. (1) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al părinților, Consiliul profesoral din cadrul 

Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca stabilește pentru preșcolari cel puțin un semn distinctiv, cum 

ar fi: ecuson, uniforma, eșarfă sau altele asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind 

creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;   

   (2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean si Direcției Generale de Jandarmi a 

Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean;   

   (3) Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul 

unităţilor de învăţământ.   

 

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN   

 

   Art. 32. (1) La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca se constituie, prin decizie a 

directorului, în baza hotarârii Consiliului de Administrație, Comisia de control managerial intern, în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea 

codului controlului intern /managerial, cuprinzând standardele de control intern /managerial la entitățile 

publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern /managerial, cu modificările și completările 

ulterioare;   

(2) Comisia funcţionează în baza OMFP nr. 946/2005, fiind compusă din 5 membri: 

a) cadru didactic– preşedinte; 

b) secretarul – şef al grădiniţei – secretar; 

c) contabilul- şef al grădiniţei – vicepreşedinte; 

d) administratorul grădiniţei – membru; 

e) membru CEAC al grădiniţei- membru. 

about:blank
about:blank
about:blank
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 (3) Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

   

 Art. 33.   Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:   

(1) elaborează programul de dezvoltare al sistemului de control managerial al unității, care cuprinde 

 obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acesteia; 

(2) supune aprobării Consiliului de Administrație programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial al unității și asigură actualizarea sa; 

(3) primește de la compartimentele din unitate informări referitoare la progresele înregistrate cu privire 

la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și 

referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse; 

(4) elaborează și monitorizează registrul riscurilor; 

(5) monitorizează elaborarea și implementarea procedurilor la nivelul școlii; 

(6) îndrumă compartimentele din unitate în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea 

acestora și în alte activități legate de controlul managerial; 

(7) prezintă conducerii informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului managerial în raport cu programul adoptat la nivelul unității, la acțiunile de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică precum și la alte probleme în legătură cu acest domeniu. 

(8) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;  

(9) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare;   

(10) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 

profesionale;   

(11) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 

publice;   

(12) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 

şi între structurile unităţi de învăţământ; 

 

CONSILIUL  PENTRU CURRICULUM 

 

Art. 34. Consiliul pentru curriculum este compus din cinci cadre didactice educatoare. Preşedintele 

consiliului este directorul. 

 

Art. 35. (1) Consiliul pentru curriculum elaborează:  

a. oferta curriculară a unităţii; 

b. metodologia de aplicare a activităţilor; 

c. programe şi planuri anuale şi semestriale; 

d. propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii curriculumului la nivelul unităţii. 

(2) Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral şi inspectorilor de specialitate.  

 

Art. 36. Atribuţiile comisiei sunt: 

(1) elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

(2) colaborează cu toate compartimentele și colectivele din unitatea școlară; 

(3) colaborează cu instituțiile de profil din comunitate; 

(4) coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare și cea de ofertă a opționalelor; 

(5) prezintă ISJ oferta curriculară a unității  în scopul avizării; 

(6) colaborează și sprijină activitatea de dotare și promovarea ofertei educaţionale; 

(7)  realizează studii de impact și eficiență și propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei; 

(8)  realizează analiza de nevoi educaționale ale părinților și preşcolarilor; 

(9) identifică punctele slabe și amenințările privitoare la oferta unității școlare; 

(10) urmăreștete încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată; 
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(11) elaborează informări anual și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care le 

prezintă în Consiliul Profesoral; 

(12) implementează și ameliorează standardele de calitate specifice. 

         

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

 

Art. 37. (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, 

un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie, 

în baza unor criterii specifice aprobate de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.  

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul 

unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo 

unde aceasta există, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.  

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea 

în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia formală şi 

nonformală.  

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

educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.  

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

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

  

Art. 38. Atribuţiile şi competenţele coordonatorului pentru proiecte şi programe educative sunt precizate 

în Art. 69 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/ 2020: 

(1) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învățământ;  

(2) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale grupei; 

(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 îl 

supune spre aprobare Consiliului de Administrație; 

(4) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;  

(5) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor preșcolarilor, precum 

și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea preșcolarilor și a Consiliului reprezentativ al 

părinților; 

(6) prezintă Consiliului de Administrație rapoarte anuale privind activitatea educativă și rezultatele 

acesteia;  

(7) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;  

(8)  facilitează implicarea Consiliului reprezentativ al părinților și a partenerilor educaționali în 

activitățile educative; 

(9) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii 

legali pe teme educative;  

(10) propune/ elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la 

nivelul unității de învățământ;  

(11) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 

 

Art. 39. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

conține: 

      a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;     
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      b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;  

      c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;  

      d) programe educative de prevenție și intervenție;  

      e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;  

      f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;  

      g) rapoarte de activitate anuale;  

      h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric /electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.  

 

Art. 40. 

1) Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii de proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare;  

 2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de Administrație. Activitatea educativă 

școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ. 

 

COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  

     Art. 42. (1) Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 privind normele 

generale de protecţie a muncii și cu prevederile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079 din 31 august 2016; 

(2) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situaţii de urgenţă are în componenţă 

educatoare reprezentante pentru cadrele didactice şi administratorii de patrimoniu  pentru personalul 

auxiliar şi nedidactic și reprezentantul firmei pentru situații de urgență; 

(3) Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte 

desemnat de Consiliul de administraţie. 

 

    Art. 43. Atribuţiile Comisia pentru SSM și pentru SU constau în: 

(1) organizarea activității de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă; 

(2) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi 

stingere ce revin personalului precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare; 

(3) întocmirea necesarului de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicitarea fondurilor necesare; 

(4) difuzarea în sălile de grupă a planurilor de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în 

caz de incendiu; 

(5) elaborarea materialelor informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul unităţii în 

 activitatea de prevenire a incendiilor; 

(6) elaborarea normelor de protecţia muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

(7) organizarea instructajelor de protecţia muncii pe activităţi (la fiecare 6 luni); 

(8) efectuarea instructajelor de protecţia muncii pentru activităţile extracurriculare (de conducătorii 

activităţilor); 

(9) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţă şi 

în afara ei; 

(10) realizarea de simulări și exerciții de evacuare cu copiii pentru diferite situații de urgență; 

(11) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu 

administraţia. 

 

Art. 44. Comisia de protecţia muncii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. 
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COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI 

  

Art. 45. Comisia este alcătuită la nivelul Grădiniței cu P.P. ”Bambi” din administratorul financiar, câte 

un administrator de patrimoniu și câte un cadru didactic pentru fiecare unitate.  

(1) Contabilul şef se va ocupa de instruirea comisiei, conform pevederilor  legale şi de stabilirea 

subcomisiilor (dacă este nevoie) întocmindu-se un proces verbal; 

(2) Evaluarea rezultatelor inventarierii şi propunerile pentru casare vor fi înaintate directorului unităţii 

în luna decembrie până în data  stabilită la nivelul comisiei.  

 

   Art. 46. Atribuţiile comisiei de inventariere sunt: 

(1) inventariază lunar alimentele /o dată pe an (de regulă în luna noiembrie) toate bunurile existente în 

unitate; 

(2) consemnează existenţa sau lipsa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe pe baza listei de inventar 

deja existente; 

(3) înaintează propuneri pentru casarea diferitelor obiecte de inventar care sunt deteriorate sau care 

prezintă un pericol pentru personalul unităţii (Comisia de casare, clasare și valorificare a  

materialelor  rezultate);  

(4) Evaluarea rezultatelor inventarierii şi propunerile pentru casare vor fi înaintate directorului unităţii 

la termenele stabilite. 

 

   Art. 47. Contabilul şef se va ocupa de instruirea comisiei, conform pevederilor  legale şi de stabilirea 

subcomisiilor (dacă este nevoie) întocmindu-se un proces verbal. 

   

                                   COMISIA DE ANALIZĂ A OFERTELOR PENTRU ACHIZIȚII  

 

Art. 48. Comisia este alcătuită la nivelul Grădiniței cu P.P. ”Bambi” din câte un administrator de 

patrimoniu, câte o îngrijitoare și câte un cadru didactic pentru fiecare unitate.                  

 

Art.49. Atribuțiile comisiei sunt: 

(1) Elaborează referate de necesitate, studiază și solicită oferte; 

(2) Colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniță; 

(3) Colaborează cu instituțiile de profil din comunitate; 

(4) Analizează cu responsabilitate ofertele primite pentru achiziționarea de bunuri și servicii în 

conformitate cu legile financiare; 

(5) Verifică caietele de sarcini cu care grădinița licitează anumite servicii, elaborează criterii de selecție 

a ofertelor; 

(6) Realizează achizițiile prin SEAP după finalizarea recuperării certificatului digital; 

(7) Elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe care le 

prezintă în Consiliul profesoral. 

 

COMISIA DE RECEPȚIE A BUNURILOR, RESPECTIV MATERIALELOR, 

ALIMENTELOR, MIJLOACE FIXE ȘI A OBIECTELOR DE INVENTAR 

 

Art. 50. Comisia de recepție a bunurilor, respectiv materialelor, alimentelor, mijloace fixe și a obiectelor 

de inventar este alcătuită la nivelul Grădiniței cu P.P. ”Bambi” din câte un administrator de patrimoniu, 

câte o îngrijitoare și câte un bucătar pentru fiecare unitate.                 . 

(1) Recepția bunurilor se efectuează de către comisia de recepție; 

(2) Comisia de recepție verifică cantitativ și calitativ bunurile materiale ce se primesc în gestiune; 

(3) Rezultatele verificării cantității și calității bunurilor materiale se consemnează în nota de recepție și 

constatare de diferențe; 
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(4) Stabilirea cantității se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcție de natura bunurilor și 

valorilor materiale; 

(5) Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăților și caracteristicilor bunurilor primite, 

pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau standarde de calitate; 

(6) Verificarea cantitativă și calitativă a bunurilor materiale se desfășoară concomitent; 

(7) Mărfurile se introduc în gestiune, întocmidu-se nota de intrare-recepție și constatare de diferențe; 

(8) Gestionarul înregistrează în fișele de magazie reper (material zilnic, corespunzător operațiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaște stocul existent); 

(9) Folosirea imprimatelor tipizate și a formularelor, ale căror modele sunt prevăzute în instrucțiuni și 

modele în vigoare este obligatorie; 

(10) Comisia de recepție a bunurilor examinează calitatea mărfurilor, prin cercetare vizuală și analiză a 

documentației; 

(11) Comisia de recepție semnează nota de recepție și constatare de diferență în urma recepționării 

bunurilor. 

 

COMISIA DE ELIBERARE  A BUNURILOR DIN GESTIUNE 

 

 Art. 51. Comisia de eliberarea  a bunurilor din gestiune este alcătuită la nivelul Grădiniței cu P.P. 

”Bambi” din câte un administrator de patrimoniu, câte un bucătar și /sau câte o îngrijitoare pentru 

fiecare unitate.                  

(1) Eliberarea bunurilor se efectuează de către comisia de eliberare a bunurilor din gestiune pe baza 

documentelor justificative de eliberare a bunurilor din gestiune (liste zilnice de alimente, bonuri de 

consum, bonuri de transfer); 

(2) Comisia de eliberare a bunurilor verifică cantitativ și calitativ bunurile materiale ce se eliberează 

din gestiune; 

(3) Rezultatele verificării cantității și calității bunurilor materiale se consemnează în documentelor 

justificative de eliberare a bunurilor din gestiune; 

(4) Stabilirea cantității se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcție de natura bunurilor și 

valorilor materiale; 

(5) Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăților și caracteristicilor bunurilor primite, 

pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau standarde de calitate; 

(6) Verificarea cantitativă și calitativă a bunurilor materiale se desfășoară concomitent; 

(7) Mărfurile se scot din gestiune întocmindu-se documente justificative de eliberare a bunurilor din 

gestiune; 

(8) Gestionarul înregistrează în fișele de magazie reper (material zilnic, corespunzător operațiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaște stocul existent); 

(9) Folosirea imprimatelor tipizate și a formularelor ale căror modele sunt prevăzute în instrucțiuni 

este obligatorie; 

(10) Comisia de eliberare a bunurilor examinează calitatea mărfurilor,  prin cercetare vizuală și analiză  

a documentației, persoanele desemnate în comisie confirmă predarea respectiv primirea acestora 

prin semnătură; 

(11) Comisia de recepție semnează nota de recepție și constatare de diferență în urma recepționării 

bunurilor. 

 

COMISIA DE ETICĂ 

 

Art.52.  La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca, se constituie Comisia de etică formată 

din cadre didactice, administrator de patrimoniu și lider de sindicat în următoarea componență: 

-1-2 cadre didactice - consilieri de etică ai compartimentului didactic; 

- coordonatorul compartimentului administrativ – consilier de etică al compartimentului administrativ; 

- liderul de sindicat al unității. 
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Art. 53. Atribuțiile Comisiei de etică sunt: 

(1) să elaboreze Codul de etică al unităţii; 

(2) să iniţieze şi să promoveze modificări şi amendamente la Codul de etică; 

(3) să se autosesizeze şi să primească sesizări în legătură cu încălcarea normelor Codului de etică la 

nivelul unităţii; 

(4) să analizeze şi să soluţioneze reclamaţiile şi sesizările referitoare la abaterile de la etica unităţii; 

(5) să prezinte un raport anual în faţa Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu P.P.,,Bambi” Cluj-

Napoca. 

 

COMISIA DE GESTIONARE A SIIIR 

 

  Art. 54.  La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca este desemnat un administrator al SIIIR, 

care are următoarele responsabilități: 

(1) cunoaște parola de acces în sistemul SIIIR; 

(2) verifică periodic platforma  SIIIR; 

(3) introduce datele referitoare la unitatea de învățământ, preșcolarii în SIIIR; 

(4) actualizează ori de câte ori este nevoie baza de date a unității din SIIIR. 

  

Art. 55.  La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca este desemnat responsabil cu situaţia 

absenţelor la nivelul unităţii, care are următoarele responsabilități:       

(1) monitorizarea şi colectarea absenţelor la nivelul fiecărei grupe; 

(2) centralizarea şi transmiterea lunară a situaţiei absenţelor la nivelul grădiniţei; 

(3) raportarea lunară a machetei ISJCJ până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna  anterioară; 

(4) elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra situaţiei absenţelor copiilor; 

(5) păstrează datele colectate în portofoliul monitorizării absenţelor; 

(6) comunică cu cadrele didactice de la celelalte unităţi în vederea colectării datelor necesare. 

 

Art. 56. La nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca este constituită Comisia de reînscriere/ 

înscriere a copiilor  pentru anul școlar 2021-2022 formată din director, secretarul unității și două cadre 

didactice.                                             

 

Art. 57. Comisia își desfășoară activitatea în funcție de calendarul MEN și ISJCJ și are următoarele 

atribuții: 

(1) Centralizează reînscrierile în grădiniță, elaborează un document cu locurile disponibile în grădiniță 

pe grupe/locații pe care îl afișează la avizier; 

(2) Elaborează formularul de înscriere; 

(3) Asigură informarea părinților referitor la prevederile legale, la procedurile și calendarul înscrierii 

(4) Verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților; 

(5) Stabilește și anunță din timp criteriile de departajare specific unității de învățământ, care se aplică în 

situația în care există mai multe cereri de la părinți din afara circumscripției școlare decât locuri 

rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția grădiniței; 

(6) Admite sau respinge cererile părinților de înscriere, afișează lista copiilor admiși. 

 

 

CAPITOLUL 5 

TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE   

 

  Art. 58. Pentru optimizarea managementului Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca conducerea 

acesteia elaborează documente manageriale, astfel:   

   a) documente de diagnoză;   
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   b) documente de prognoză;   

   c) documente manageriale de evidenţă.   

   

 Art. 59.  (1) Documentele de diagnoză ale Grădiniței cu P.P.  ,,Bambi” Cluj-Napoca sunt:   

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

   b) raportul anual de evaluare internă a calităţii asupra activităţii desfăşurate;   

   (2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză, dedicate unor 

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

educaţionale.   

   Art. 60. Raportul anual de activitate se întocmeşte de către director și este prezentat, spre validare 

consiliului de administraţie. Validarea raportului anual are loc la începutul anului şcolar următor.   

    

   Art. 61. Raportul anual asupra activităţii desfăşurate este postat pe site-ul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” 

Cluj-Napoca, sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă.   

    

   Art. 62. Raportul de evaluare internă a calităţii (RAEI) se întocmeşte de către Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare Consiliului de Administraţie şi se prezintă, 

spre analiza, Consiliului profesoral.   

    

   Art. 63. (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza documentelor 

de diagnoză ale perioadei anterioare.   

(2) Documentele de prognoză sunt:   

   a) planul de dezvoltare instituţională (PDI);   

   b) programul managerial (pe an şcolar);   

   c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.   

  (3) Directorul poate elabora şi alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii de 

învăţământ.   

 

   Art. 64. (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung al 

Grădiniței cu P.P.,,Bambi” Cluj-Napoca şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, 

pentru o perioadă de 5 ani, ţinând cont de indicatori naţionali şi europeni. Acesta conţine:   

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

comunitatea locală şi schema organizatorică;   

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

tip PEST);   

   c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii de învăţământ;   

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

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

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

de către consiliul de administraţie.    

    

Art. 65. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an şcolar.  

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

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

anului şcolar respectiv.  

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

de administraţie.  

    

Art. 66. (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea 

şi/ sau dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 
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activităţi. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial va cuprinde obiectivele, 

acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective;   

(2) Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul Comisiei de control managerial 

intern, subordonată directorului Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca. 

    

Art. 67.  Documentele manageriale de evidenţă sunt:   

(1) statul de funcţii;   

(2) organigrama unităţii de învăţământ;   

(3) programul zilnic de activități al unităţii de învăţământ antepreșcolar/preșcolar ;   

(4) planul de şcolarizare aprobat;   

 

Art. 68. La nivelul instituției există Registrul registrelor, document în care sunt înregistrate toate 

registrele unității: Registrul de inspecții școlare, Registrul unic de control, Registrul compartimentului 

secretariat, Registrul cu decizii, Registrul compatimentului contabilitate, Registrul compartimentului 

administrativ, Registrul fiecărei grupe, Registrul de înscriere a copiilor, Registrul Contractelor 

educaționale etc. 

 

Art. 69. La nivelul comisiilor din unitate există un portofoliu organizat anual care conține: 

(1) Registrul de documente al comisiei; 

(2) Registrul de procese verbale al comisiei; 

(3) Mapa cu documentele specific (decizia de constituire, componența comisiei/atribuții individuale, 

regulamentul de funcționare al comisiei, plan managerial al comisiei, convocatoare, instrumente 

elaborate, legislație specifică, rapoarte, cereri, dovezi ale realizării activităților din planul managerial 

al comisiei etc.). 

 

Art. 70.  Fiecare document din mapa comisiei se înregistrează  în Registrul de documente al comisiei. 

 

Art. 71. La finalul fiecărui an școlar se întocmește în format electronic opisul dosarului fiecărei comisii, 

se înregistrează în Registrul de documente al comisiei și se predă secretarului spre arhivare. 

 

Art. 72. La nivelul fiecărei grupe de preșcolari există portofoliul grupei organizat anual ce conține: 

(1) Registrul grupei; 

(2) Mapa cu documentele elaborate la nivelul grupei sau primite la grupă (structura anului școlar, 

planificări, procese verbale, rapoarte, cereri, instrumente de lucru specifice, scrisori metodice, 

diplome, legislație specifică, precizări metodice etc.). 

 

Art. 73. Fiecare document din mapa  grupei se înregistrează  în Registrul grupei. 

 

Art. 74. La finalul fiecărui an școlar se întocmește în format electronic opisul dosarului grupei, se 

înregistrează în Registrul grupei și se predă directorului spre arhivare. 

 

 

CAPITOLUL 6  

STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC   

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

 

Art. 75. (1) Compartimentul secretariat al Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca cuprinde  postul de 

secretar; 
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 (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește 

sarcinile stabilite de reglementările legale și/ sau atribuite, prin fișa postului; 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte 

persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza 

hotărârii Consiliului de Administraţie.   

 

Art. 76.   Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:   

(1) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   

(2)  întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;   

(3) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte 

categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către Consiliul de 

Administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;   

(4) înscrierea preşcolarilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a 

evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea preşcolarilor, în baza hotărârilor 

Consiliului de Administraţie;   

(5) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării  examenelor  de ocupare a posturilor vacante, 

conform atribuţiilor specificate în fişa postului;   

(6) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor 

create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situația preșcolarilor şi a statelor de funcţii 

pentru personalul unităţii;   

(7) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei și cercetării;   

(8) păstrarea şi aplicarea sigiliului Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca, în urma împuternicirii, în 

acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul ministrului educaţiei și cercetării;   

(9) întocmirea şi/ sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/ documentaţiilor potrivit legislaţiei în 

vigoare sau fişei postului;   

(10) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/ adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre 

grădiniță şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;   

(11) întocmirea a statelor de personal pentru toţi angajaţii Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca;   

(12) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;   

(13) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;;  

(14) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;   

(15) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale;  

(16) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din 

cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente 

în soluţionarea problemelor specifice;   

(17) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul 

intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.   

 

 Art. 77. (1) Secretarul  Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca pune la dispoziţia cadrelor didactice 

condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora;  

    (2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea condicii de evidență a activităților educative și a 

documentelor școlare, asigurându-se de predarea acestora spre arhivare la sfârșitul anului școlar; 

   (3) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, a oricăror  documente şcolare, de obţinerea de 

beneficii materiale; 
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR   

ORGANIZARE ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 

   Art. 78.  (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Grădiniței cu 

P.P.,,Bambi” Cluj-Napoca în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa 

contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de 

muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.   

   (2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi 

funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil" sau "contabil şef";   

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

    

Art. 79.   Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   

(1) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învățământ, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare;   

(2) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile Consiliului de Administraţie;   

(3) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi 

contractelor colective de muncă aplicabile;   

(4) informarea periodică a Consiliului de Administraţie cu privire la execuţia bugetară;   

(5) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;   

(6) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;   

(7) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;   

(8) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;   

(9) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;   

(10) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;   

(11) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de 

Administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul 

Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca;   

(12) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;   

(13) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în 

materie;   

(14) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului 

de Administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

MANAGEMENT FINANCIAR 

 

   Art. 80.  (1) Întreaga activitate financiară a Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca se organizează şi 

se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare;  

   (2) Activitatea financiară a Grădiniței cu P.P.,,Bambi” Cluj-Napoca se desfăşoară pe baza bugetului 

propriu care cuprinde, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, 

complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele 

alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.   

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
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    Art. 81.  Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorul şi consiliul de 

administraţie al Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca actualizează programul anual de achiziţii 

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

cheltuieli în limitele fondurilor alocate.   

    

   Art. 82.   (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.  

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului 

de administraţie. 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

ORGANIZARE ŞI RESPONSABILITĂŢI   

 

   Art. 83.  (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este 

alcătuit din personalul nedidactic al Grădiniței cu P.P.  ,,Bambi” Cluj-Napoca;   

   (2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-

Napoca. 

  

  Art. 84.  Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   

(1) gestionarea bazei materiale a Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca; 

(2) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a Grădiniței 

cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca; 

(3) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale;   

(4) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” 

Cluj-Napoca;   

(5) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;   

(6) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, 

utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului 

financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;  

(7) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 

corespunzătoare;   

(8) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia securităţii 

şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;   

(9) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor 

de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice;   

(10) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor 

de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice;   

(11) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

Consiliului de Administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.   

 

Art. 85. Atribuțiile administratorului de patrimoniu al Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca: 

(1) organizează şi controlează munca personalului de îngrijire în limitele stabilite de conducerea unităţii; 

(2) informează conducerea grădiniţei despre activitatea desfăşurată de către personalul de îngrijire; 

(3) răspunde de curăţenia grădiniţei, de încălzirea şi iluminatul localului; 

(4) răspunde de inventarul grădiniţei, înregistrează în toate evidenţele primare inventarul nou primit şi 

îl repartizează pe responsabili şi locuri de folosinţă; 

(5) ţine evidenţa operativă a sumelor încasate de la părinţi pentru masa copiilor şi ; 

(6) întocmeşte lista zilnică de alimente şi urmăreşte folosirea raţională a acestora; 

(7) ţine evidenţa operativă a bunurilor grădiniţei şi răspunde de acestea; 

(8) asigură aplicarea măsurilor privind paza incendiilor, va face instructajul periodic al personalului şi 

va afişa în locuri vizibile normele şi sarcinile privind P.S.I.; 
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(9) întocmeşte procesul verbal şi fişele individuale şi colective de protecţie a muncii, afişând la loc 

vizibil normele privind folosirea gazului metan, a curentului electric, a instalaţiilor de apă, a maşinii 

de spălat; 

(10) să poarte papuci de interior în timpul serviciului. 

 

Art. 86. Atribuțiile bucătarului Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca: 

(1)  pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii; 

(2) serveşte hrana copiilor în condiţii igienice; 

(3) primeşte alimente de la administrator după ce a participat la cântărirea acestora şi semnează foaia de 

alimente; 

(4) răspunde de calitatea şi cantitatea hranei copiilor, potrivit raţiei de alimente şi regulilor de pregătire 

a mâncării; 

(5) cunoaşte raţiile de alimente pentru fiecare copil; 

(6) răspunde de starea de curăţenie a bucătăriei, veselei, inventarului pe care îl are în primire; 

(7) asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor şi în timpul cât serveşte masa copiilor; 

(8) spală vesela în condiţii corespunzătoare şi o dezinfectează ori de câte ori este nevoie; 

(9) depozitează în condiţii igienice vesela; 

(10) este obligatoriu să poarte halat alb şi bonetă în permanentă stare de curăţenie; 

(11) cunoaşte prevederile legii privind gospodărirea fondului de produse alimentare; 

(12) poartă papuci de interior în timpul serviciului. 

 

Art. 87. Atribuțiile îngrijitoarelor grupă de copii la nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca: 

(1) asigură curăţenia localului, a curţii şi a împrejurimilor din apropierea grădiniţei; 

(2) respectă programul de lucru de 8 ore; 

(3) efectuează curăţenie generală în fiecare săptămână în ziua de vineri; 

(4) ajută copiii la îmbrăcat şi dezbrăcat, pregătesc şi strâng paturile copiilor; 

(5) răspund de viaţa şi sănătatea copiilor pe timpul cât supraveghează grupele de copii; 

(6) cunosc cantitatea de dezinfectant şi procedeele de preparare şi pregătire a lor; 

(7) periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor; 

(8) poartă echipamentul corespunzător pe tot parcursul programului (halat, papuci de interior, mănuşi) 

(9) supraveghează copiii dimineaţa, în intervalul 06.00-07.30, până la sosirea educatoarelor; 

(10) îndeplinesc toate sarcinile ce i se încredinţează de către conducerea unităţii; 

(11) manifestă un comportament civilizat faţă de copii şi părinţii acestora; 

 

MANAGEMENT ADMINISTRATIV   

 

   Art. 88. Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-

Napoca se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.   

    

   Art. 89. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ 

se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 

directorului;  

   (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Grădiniței cu P.P. 

,,Bambi” Cluj-Napoca se supun aprobării Consiliului de Administraţie de către director  la propunerea 

motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.   

   

    Art. 90.  Bunurile aflate în proprietatea Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca sunt administrate de 

către Consiliul de Administraţie.     
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   Art. 91.   Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a 

Grădiniței cu P.P. ,,Bambi” Cluj-Napoca, pot fi închiriate, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.   

 

 

CAPITOLUL 7 

BENEFICIARII EDUCAȚIEI 

 

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂŢII DE PREȘCOLAR 

 

Art. 92.   Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

 

Art. 93.   (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate 

de învățământ.  

(2) Înscrierea se aprobă de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

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

solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAŞCOLARĂ  

 

Art. 94.  Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de 

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

învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de 

remediere a unor probleme comportamentale ale preșcolarilor.  

 

Art. 95. (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor 

de curs.  

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

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

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

 

Art. 96. (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, 

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

pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.  

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise 

etc.  

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preşcolari, de către 

educatoare /profesor pentru învăţământul preşcolar, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.  

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu opţiunile Consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde 

acestea există, a reprezentanților legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.  

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

(6) Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și 

activitățile extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta unității de învățământ, se derulează 

conform prevederilor prezentului regulament și, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau 

reprezentantului legal al copilului, exprimat la începutul anului școlar.  
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(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ.  

 

Art. 97. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte 

a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 

EVALUAREA COPIILOR 

 

Art. 98. (1) Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment 

învățarea, orientarea şi optimizarea acesteia. 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real 

elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

(3) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - 

la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare; 

(4) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii 

sau reprezentanții legali. 

 

TRANSFERUL ELEVILOR 

 

   Art. 99. Copiii au dreptul să se transfere de la o grupă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de 

la o filieră la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.  

 

   Art. 100. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii 

de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al 

unităţii de învăţământ de la care se transferă.  

 

  Art. 101. (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, preșcolarii se pot transfera de la o 

grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la 

alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/ preşcolari la grupă/formaţiunea de studiu.  

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 

efectivului maxim. 

 

   Art. 102. (1) Preșcolarii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la 

unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului Regulament.  

(2) Preșcolarii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu 

acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare; 

 

   Art. 103. (1) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face 

propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi 

invers.  

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

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

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

educaţională, cu acordul părinţilor sau reprezentanților legali.  

 

Art. 104. După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară (fișa de progres/ portofoliu) a preșcolarului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ 

de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară 

a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 
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CAPITOLUL 8  

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

 

Art. 105 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice 

a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar.  

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. (3) 

Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.  

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor 

legale.  

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, 

din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 

 

EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 106. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:  

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

 

Art. 107. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită 

la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în 

funcţionarea acestora.  

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 

inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:  

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare - învăţare - evaluare;  

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.  

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia 

situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot desfăşura 

activităţile profesionale curente.  
 

Art. 108. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar.  

 

Art. 109. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 

regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  
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Art. 110.  În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi 

tehnic.  

 

Art. 111. (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ.  

 

 

CAPITOLUL 9 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art. 112. Organismele funcționale se constituie prin decizie internă a conducătorului instituției pentru 

un an școlar. Atribuțiile acestora sunt anexă la decizie și anexă la fișa postului. 

 

Art. 113. Organigrama comisiilor și a personalului se aprobă de către Consiliul de Administrație al 

grădiniței. 

 

Art.  114. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului didactic, administrativ, sanitar  în 

cel mult o săptămână de la aprobarea lui în Consiliul de Administrație, perioadă după care intră în 

vigoare. 
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ANEXA 1 

Repartizarea cadrelor didactice la grupe în anul şcolar 2020-2021 

Grădiniţa cu Program Prelungit Bambi, Cluj-Napoca 

 

 

 

I. PJ, Str. Moților nr. 58 

❖ Grupa mică Ursuleți      - Ed. Borșan Ramona 

                                                    Ed. Crișan Gabriela Iulia 

❖ Grupa mică Vrăbiuțe     - Ed. Berendi Raluca 

                                                    Prof. Soporan Raluca 

❖ Grupa mijlocie Fluturaşi - Prof. Cornea Alina 

       Ed. Popa Ioana 

❖ Grupa mijlocie Veverițe -  Prof .Coldea Valentina 

                                                      Prof .Trif Alexandra Maria 

❖ Grupa mare Mămăruţe   - Prof. Hirișcău Lavinia 

                                                     Prof. Fărăgău Patricia 

❖ Grupa mare Albinuțe     -  Prof. Moș Oltița 

     Prof . Maja Alina Cristina  

❖ Grupa combinată maghiară Floricele – Prof. Halmi Eniko 

                      Ed. Racz Krisztina/ Suket Anabela 

❖ Grupa combinată maghiară Iepurași – Prof. Tolnai Kinga Beata 

                           Prof. Nagy Melinda 

II. Structura 1, Str. 11 Octombrie, nr. 3 

❖ Grupa mică Albinuţe     – Prof. Pascal Georgeta 

                                                    Prof. Ignat Diana Damaris 

❖ Grupa mjlocie Steluţe   – Prof. Petrea Ileana 

                                        Prof. Creștin Ana Alexandra 

❖ Grupa mare Mămăruţe – Prof. Pășcuță Camelia 

Prof. Neamț Teodora 

❖ Grupa combinată maghiară Furnicuțe – Prof. Balint Svella Eva 

                                                                           Prof. Palfi Boglarka 

 

III. Structura 2, Str. Oţetului nr. 3 

❖ Grupa mică Mămăruțe   - Prof. Guzu Elisabeta Florina 

                                          Prof. Precup Alexandra Silvia 

❖ Grupa mijlocie Albinuţe - Prof. Dolghi Andreea Elena 

 Prof. Oancea Rebeca 

❖ Grupa mare Fluturaşi     - Prof.  Mateș  Maria Simona 

                 Ed. Șandru Andreea 

❖ Grupa mare Bobocei       - Prof. Poptean Silvia 

                                                     Ed. Mureșan Ana Maria 

 

  Cluj-Napoca                                                                    Director,  

     01.09.2020                                                                                   Brîndușa-Delia GOIA 
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ANEXA 2 
 

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT BAMBI 

CLUJ NAPOCA, ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 

  

I. COMISII CU CARACTER PERMANENT: 

 

1. Consiliul de administraţie 

❖ Goia Brînduşa-Delia- director, preşedinte 

❖ Borșan Ramona Tatiana – cadru didactic, membru 

❖ Poptean Silvia – cadru didactic, membru 

❖ Salceriu Anamaria – reprezentant al părinţilor, membru 

❖ Florian Alexandru - reprezentant al părinţilor, membru 

❖ Mocan Aurel – reprezentant al primarului, membru 

❖ Tothfalusi Andras – reprezentant Consiliu local, membru 

 

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) 

❖ Pascal Georgeta – coordonator, reprezentant cadre didactice 

❖ Petrea Ileana – membru, reprezentant cadre didactice 

❖ Moș Oltița - membru, reprezentant cadre didactice 

❖ Balint Svella Eva – membru, reprezentant minorităţi 

❖ Dolghi Andreea – reprezentant sindicat, membru 

❖ Creștin Doru Nicolae –  membru, reprezentant părinţi 

❖ Tothfalusi Andras – reprezentant Consiliul local, membru 

 

3. Comisia de control managerial intern 

❖ Precup Alexandra - responsabil 

❖ Cornea Alina- membru 

❖ Neamț Teodora - membru 

❖ Ples Emilia Ancuta - membru 

❖ Tătaru Chirilă Mihai - membru 

❖ Hoţ- Prigoană Rozalia - membru 

 

4. Comisia pentru curriculum 

❖ Poptean Silvia – responsabil 

❖ Mateș Maria Simona – membru 

❖ Soporan Raluca – membru 

❖ Trif Alexandra-Maria – membru 

❖ Petrea Ileana - membru 

  

5. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

❖ Goia Brîndușa-Delia 

 

 6. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor 

❖ Eniko Halmi – responsabil 

❖ Soporan Raluca-Cristina- membru 

❖ Pășcuță Camelia – membru 

❖ Iancu Valeria Monica – membru 

❖ Mateiu Lucia- membru 

❖ Pleş Emilia Ancuța – membru 

❖ Vilt Meda – firma SSM si SU 
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 7. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii  

❖ Balint Svella Eva - responsabil 

❖ Maja Alina Cristina – membru, reprezentat cadre didactice 

❖ Ignat Diana Damaris - membru, reprezentat cadre didactice 

❖ Șandru Andreea - membru, reprezentat cadre didactice 

❖ Popa Ioana-Alexandra- membru, reprezentat cadre didactice 

❖ Marc Anamaria - membru, reprezentat părinți 

 

 

 

II. ALTE COMISII ȘI RESPONSABILITĂȚI LA NIVELUL UNITĂȚII:  

 

1. Responsabil cu  perfecționare și dezvoltare continuă: 

❖ Coldea Valentina - membru 

 

2. Responsabili pentru promovarea imaginii grădiniței în comunitate 

❖ Guzu Elisabeta – responsabil 

❖ Mureșan Ana Maria– membru 

❖ Mateș Maria Simona– membru 

❖ Coldea Valentina– membru 

❖ Crișan Gabriela Iulia – membru 

❖ Creștin Alexandra – membru 

❖ Pășcuță Camelia - membru 

 

3. Responsabil cu gestionarea bazei de date SIIIR: 

❖ Hoț-Prigoană Rozalia - responsabil 

 

4. Responsabil cu monitorizarea absenţelor  

                       Szekely Anabela- PJ 

          Neamț Teodora - S1 şi Sandru Andreea – S2 

 

5. Secretar CP – Moș Oltița 

 

6. Secretar CA – Guzu Elisabeta Florentina 

 

7. Lider sindicat  

❖ Dolghi Andreea Elena 

 

8. Responsabili cu cabinetul metodic şi biblioteca grădiniţei   

❖ Prof Hirișcău Lavinia şi prof. Tolnai Kinga – sediul central 

❖ Prof Pășcuță Camelia – structura 1 

❖ prof. Oancea Rebeca - structura 2  

 

9. Comisia de etică 

❖ Prof. Oancea Rebeca - responsabil 

❖ Prof. Precup Alexandra – membru 

❖ Fărăgău Patricia – membru 

 

10. Responsabil arhiva unității: 

❖ Hoț-Prigoană Rozalia – responsabil 

❖ Hirișcău Lavinia, Fărăgău Patricia- membri 

 

11. Responsabil evidența concediilor: Hoț-Prigoană Rozalia 

❖ Personal didactic și didactic auxiliar – Tolnai Kinga Beata –PJ 

                               Poptean Silvia – Structura 2 

                               Pascal Georgeta - Structura 2 

http://legeaz.net/legea-78-2000-prevenirea-descoperirea-sanctionarea-faptelor-de-coruptie
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❖ Personal nedidactic- Pleș Anca- Structura 2 

                     Iancu Monica –Structura 1 

                     Mateiu Lucia – PJ 

 

12. Coordonatori de structură: 

❖ Pascal Georgeta – Structura 1, Str. 11 Octombrie, Gruia 

❖ Poptean Silvia – Structura 2, Str. Oțetului nr. 3 

❖ Borșan Ramona – înlocuieşte directorul la sediul central, la nevoie 

 

13. Comisia de achiziții în următoarea componenţă: 

Responsabili: Pleș Anca- Structura 2 

                     Iancu Monica –Structura 1 

                     Mateiu Lucia – PJ 

 Membri: Pășcuță Camelia – Structura 1 

                Oancea Rebeca – Structura 2 

                Nagy Melinda – PJ 

 

14. Comisia de recepție a bunurilor, respectiv materialelor, alimentelor, mijloace fixe și a obiectelor de inventar 

❖ PJ – Mateiu Lucia – administrator patrimoniu(gestionar) 

                                Chiș Maria - muncitor bucătărie(bucătar) 

                                Rus Anamaria Irina - îngrijitoare grupă copiii 

❖ Structura 1 – Iancu Valeria Monica – administrator patrimoniu (gestionar) 

                                        Câmpeanu Daniela - muncitor bucătărie (bucătar) 

                                              Vagner Monica – Bucătar/îngrijitoare grupă copiii 

❖ Structura 2 – Pleș Anca Emilia – administrator patrimoniu(gestionar) 

                                               Hosu Elicuța - muncitor bucătărie(bucătar) 

                                              Suciu Diana - îngrijitoare grupă copiii 

15. Mentori ai Grădiniţei cu Program Prelungit Bambi Cluj-Napoca 

Corbean Alina, Moș Oltița, Soporan Raluca- PJ 

Pascal Georgeta - S1 

Poptean Silvia -S2 

 

16. Responsabil de  sigiliul unității de învățământ: 

               d-na Hoț Prigoană Rozalia                  

 

17. Comisia de eliberarea a bunurilor din gestiune : 

                  PJ – Predare -  Mateiu Lucia – administrator patrimoniu(gestionar) 

                     Primire alimente – Chiș Maria - muncitor bucătărie (bucătar) 

                          Confirmă predarea respectiv-primirea– Roșca Daniela - muncitor bucătărie(bucătar) 

        Structura 1 – Predare – Iancu Monica – administrator patrimoniu (gestionar) 

                     Primire alimente – Câmpeanu Daniela - muncitor bucătărie(bucătar) 

                        Confirmă predarea respectiv-primirea – Vagner Monica/ Balea Maria - îngrijitoare grupă copiii 

        Structura 2 – Predare – Pleș Anca – administrator patrimoniu (gestionar) 

                        Primire alimente- Hosu Elicuta - muncitor bucătărie (bucătar) 

                            Confirmă predarea respectiv-primirea–Varga Monica- muncitor bucătărie (bucătar) 

        Primire materiale consumabile/ bunuri gospodărești: beneficiarul direct 

 

18. Comisia responsabilă de colectarea selectivă a deşeurilor: 

coordonator Pleş Anca Emilia 

membri Mateiu Lucia, Iancu Monica 

               

19. Responsabil casierie, chitanțe:  

      Pleș Anca- Structura 2 

      Iancu Monica –Structura 1 

      Mateiu Lucia – PJ 
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III. COMISII CU CARACTER TEMPORAR: 

 

1. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, de casare, clasare și valorificare a materialelor rezultate 

❖ Iancu Monica – membru 

❖ Mateiu Lucia- membru 

❖ Tolnai Kinga Beata – membru 

❖ Precup Alexandra – membru 

❖ Pascal Georgeta – membru 

❖ Pleş Anca Emilia – membru 

 

2. Comisia de revizuire a Planului de Dezvoltare Instituţională, în următoarea componență: 

❖ Goia Brînduşa Delia – coordonator 

❖ Poptean Silvia - membru  

❖ Dolghi Andreea Elena – membru 

❖ Borșan Ramona – membru 

 

3. Comisia de revizuire a  Regulamentul intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei: 

❖ Goia Brînduşa Delia – responsabil 

❖ Guzu Elisabeta – membru  

❖ Dolghi Andreea Elena – membru, reprezentant sindicat 

❖ Moș Oltița – membru 

❖ Borșan Ramona – membru 

❖ Balint Svella Eva – membru 

❖ Sălceriu Anamaria – membru, reprezentant părinţi 

 

4. Comisia de mobilitate 

❖ Se constituie la nevoie  

 

5. Comisia de cercetare a prezumatelor abateri disciplinare ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedididactic 

❖ Se constituie la nevoie 

 

6. Comisia de reînscriere/ înscriere a copiilor  pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componență: 

                           Coordonator:  Goia Brîndușa Delia  

                                  Membri:  Hoț Prigoană Rozalia  

                                                  Pascal Georgeta Sabina 

                                                  Pleș Anca Emilia  

 

7. Comisia paritară, în următoarea componență: 

❖ Poptean Silvia - coordonator  

❖ Dolghi Andreea Elena - lider sindicat 

❖ Borșan Ramona –membru 

 

 

 

 

 

          Cluj-Napoca                                                              Director, 

         11 Septembrie 2020                                                         Goia Brînduşa-Delia 
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ÎN DATA: .........................   

Am luat la cunoştinţă Prevederile REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

al Grădiniței cu P.P. Bambi, Cluj-Napoca 

 

PERSONAL DIDACTIC 

Nr.  Numele și prenumele Semnătura  
crt.   
1 Balint-Svella  Eva-Katalin  
2 Berendi Raluca-Voichița  

3 Borsan  Ramona – Tatiana  
4 Coldea Valentina  
5 Cornea Alina-Maria  
6 Crestin Ana-Alexandra  
7 Crisan  Gabriela-Iulia  
8 Dolghi Andreea-Elena  

9 Faragau  Patricia-Liana  
10 Goia Brindusa-Delia  
11 Guzu  Elisabeta-Florentina  
12 Halmi Eniko  
13 Hiriscau Lavinia Ioana  
14 Ignat Diana-Damaris  

15 Maja Alina-Cristina  
16 Mateș Maria-Simona  
17 Mos Oltita-Susana  
18 Mureșan Ana-Maria  
19 Nagy Melinda  
20 Neamt Teodora-Maria  
21 Oancea Rebeca  

22 Palfi Boglarka  
23 Pascal  Georgeta-Sabina  
24 Pascuta Camelia-Maria  
25 Petrea  Ileana  
26 Popa Ioana-Alexandra  
27 Poptean Silvia  

28 Precup Alexandra-Silvia  
29 Soporan Raluca-Cristina  
30 Szekely Anabela-Andrada  
31 Șandru Andreea-Vasilica  
32 Tolnai Kinga-Beata  
33 Trif Alexandra-Maria  
34 Balea Maria  

35 Câmpeanu Daniela-Cristina   
36 Chiș Maria   
37 Gabor Natalia-Ana   
38 Hosu Lăcrămioara   
39 Hosu Maria Elicuța  
40 Hoț-Prigoană Rozalia  

41 Iancu Valeria-Monica  
42   
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43 Mateiu Lucia  
44 Moldovan Ioana-Veronica   
45 Nagy Adina-Codruța  
46 Pleș Aurica   
47 Pleș Emilia-Ancuța  
48 Roșca Daniela-Ana   

49 Rotar Mihaela-Eugenia  
50 Rus Anamaria-Irina  
51 Salantai Angela  
52 Soporan Mariana  
53 Suciu Diana  
54 Tătaru Chirilă-Mihai  
55 Tecar Elena  

56 Tomoș Maria  
57 Vagner Monica-Liliana  
58 Varga Domnica-Dorina  
59 Varga Monica-Livia  
60 Vidrean Victoria  

 

 


