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REGULAMENTREGULAMENTREGULAMENTREGULAMENT

dededede organizareorganizareorganizareorganizare şşşşiiii funcfuncfuncfuncţţţţionareionareionareionare aaaa GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7,

loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş

TITLULTITLULTITLULTITLUL I.I.I.I. DispoziDispoziDispoziDispoziţţţţiiiiiiii generalegeneralegeneralegenerale
CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. CadrulCadrulCadrulCadrul dededede reglementarereglementarereglementarereglementare

Art.Art.Art.Art. 1111
(1)(1)(1)(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7,
loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş, denumit în continuare regulament, reglementează orga-
nizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unitate de învă-
ţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din Romania, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.
(2)(2)(2)(2) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,jud.Maramureiei,jud.Maramureiei,jud.Maramureiei,jud.Maramureşşşş se organizează
şi funcţionează în conformitate prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale
propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.
Art.Art.Art.Art. 2222
(1)(1)(1)(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ
care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei - preşcolarii
şi ale personalului din grădiniţă- cadrele didactice ,didactice auxiliare şi personalul nedidactic,
precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, unitatea noastră îşi elaborează
propriul regulament de organizare şi funcţionare.
(2)(2)(2)(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,.nr.7,.nr.7,.nr.7,. SighetuSighetuSighetuSighetu
MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş conţine reglementări cu caracter general, în funcţie de tipul
acesteia, precum şi reglementări specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3)(3)(3)(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei se elaborează de către
un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic - director. Din colectivul de lucru, numit
prin hotărârea consiliului de administraţie cu numărul 2 din 09.09.2022, fac parte şi repre-
zentantul organizaţiei sindicale şi reprezentanţii părinţilor desemnaţi de către consiliul reprezen-
tativ al părinţilor /asociaţia părinţilor.
(4)(4)(4)(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei se supune, spre dezbatere,
în consiliul reprezentativ al părinţilor / asociaţiei părinţilor şi în consiliul profesoral, la care
participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
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(5)(5)(5)(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a grădiniţei, precum şi modificările ulterioare
ale acestuia se aprobă, de către consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit
nr.7, loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş .
(6)(6)(6)(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram Prelun-Prelun-Prelun-Prelun-
gitgitgitgit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se înregistrează în registrul dededede intrintrintrintrăăăăriririri –––– ieieieieşşşşiriiriiriiri.
Pentru aducerea la cunoştinţă personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor, regulamentul de
organizare şi funcţionare a grădiniţei se afişează la avizieravizieravizieravizier şi pe site-ulsite-ulsite-ulsite-ul grădiniţei. Educatoa-
rele/profesorii pentru învăţământul preşcolar au obligaţia de a prezenta anual părinţilor regulamen-
tul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul din grădiniţă, părinţii,
tutorii sau susţinătorii legali îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi
referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
(7)(7)(7)(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual,
în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este
nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei
se depun în scris şi se înregistrează în RegistrulRegistrulRegistrulRegistrul dededede intrintrintrintrăăăări-ri-ri-ri- ieieieieşşşşiriiriiriiri a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram
PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,,,, de către secretarul consiliului de administraţie şi vor fi
supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevazute în prezentul regulament.
(8)(8)(8)(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu
ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud. MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş este obligatorie. Nerespec-
tarea regulamentului de organizare şi funcţionare a grădiniţei constituie abatere şi se sancţio-
nează conform prevederilor legale.
(9)(9)(9)(9) Regulamentul intern al GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud.
MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003,
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective
de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a ConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliului dededede AdministraAdministraAdministraAdministraţţţţieieieie, după
consultarea reprezentantului organizaţiei sindicale a grădiniţei , afiliate la federaţiile sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. PrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipii dededede organizareorganizareorganizareorganizare şşşşiiii finalitfinalitfinalitfinalităţăţăţăţileileileile îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântuluintuluintuluintului preuniversitarpreuniversitarpreuniversitarpreuniversitar

Art.Art.Art.Art. 3333
(1) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se
organizează și funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)(2)(2)(2) Directorul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş
îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa
grădiniţei, respectând dreptul la opinie al acestora, asigurând transparenţa deciziilor şi a
rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.Art.Art.Art. 4444 GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se orga-
nizează şi funcţionează independent de orice ingerinte politice sau religioase, în incinta acestuia
fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi activităţilor de
natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele
de conduita morală şi convietuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi
psihică a antepreșcolarilor, preşcolarilor şi a personalului din unitate.

TITLULTITLULTITLULTITLUL II.II.II.II. OrganizareaOrganizareaOrganizareaOrganizarea unitunitunitunităţăţăţăţilorilorilorilor dededede îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântntntnt

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. ReReReReţţţţeauaeauaeauaeaua şşşşcolarcolarcolarcolarăăăă

Art.Art.Art.Art. 5555
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş este autorizată
să funcţioneze și face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu
prevederile legale.

Art.Art.Art.Art. 6666
(1)(1)(1)(1) În sistemul naţional de învăţământ GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu Mar-Mar-Mar-Mar-
mamamamaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş funcţionează ca şi personalitate juridică, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, având în componenţă GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7nr.7nr.7nr.7,,,, GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu
ProgramProgramProgramProgram Normal,,POPANormal,,POPANormal,,POPANormal,,POPA LUPULUPULUPULUPU’’’’’’’’ șșșșiiii CreCreCreCreșșșșaaaa SfSfSfSfîîîîntantantanta Elena,Elena,Elena,Elena, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,
jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş.
(2)(2)(2)(2) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş având perso-
nalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:
a)a)a)a) actactactact dededede îîîînfiinnfiinnfiinnfiinţţţţareareareare— ordin de ministru /hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau
judeţene (după caz)/ hotărâre judecătorească /orice alt act emis în acest sens şi care respec-tă
prevederile legislaţiei în vigoare;
b)b)b)b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresa);
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, str.Uniriistr.Uniriistr.Uniriistr.Unirii nr.21nr.21nr.21nr.21 B,B,B,B, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud.
MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram Normal,,POPANormal,,POPANormal,,POPANormal,,POPA LUPULUPULUPULUPU’’’’’’’’ str.Popastr.Popastr.Popastr.Popa LupuLupuLupuLupu nr.45,nr.45,nr.45,nr.45, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,
jud.jud.jud.jud. MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş
CreCreCreCreșșșșaaaa SfSfSfSfîîîîntantantanta Elena,Elena,Elena,Elena,str.Uniriistr.Uniriistr.Uniriistr.Unirii nr.nr.nr.nr.3A3A3A3A,,,, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud. MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş
c)c)c)c) cod de identitate fiscală (CIF) = 26983133;
dddd) cont în Trezoreria Statului =;
eeee) Ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale,
denumit în continuare ministerul,şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ,adică GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa
cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu M.M.M.M.,corespunzătoare nivelului de 176 de preşcolari și 60
de antepreșcolari şcolarizaţi.
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(3)(3)(3)(3) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş are conduce-
re, personal şi buget propriu,întocmeşte situaţiile financiare,dispunând,în limitele şi condiţiile pre-
văzute de legislaţia în vigoare,de autonomie instituţională şi decizională.
(4)(4)(4)(4) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram Normal,,POPANormal,,POPANormal,,POPANormal,,POPA LUPULUPULUPULUPU’’’’,str.Popa,str.Popa,str.Popa,str.Popa LupuLupuLupuLupu nr.45,loc.SighetuMarmanr.45,loc.SighetuMarmanr.45,loc.SighetuMarmanr.45,loc.SighetuMarmaţţţţieiieiieiiei,
jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş și CreCreCreCreșșșșaaaa SfSfSfSfîîîîntantantanta Elena,Elena,Elena,Elena,str.Uniriistr.Uniriistr.Uniriistr.Unirii nr.nr.nr.nr.3A3A3A3A,,,, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud.
MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş sunt fără personalitate juridică, subordonate GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit
nr.7nr.7nr.7nr.7 ,str.Unirii,str.Unirii,str.Unirii,str.Unirii nr.21nr.21nr.21nr.21 B,B,B,B, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş fiind instituţia cu
personalitate juridică, reprezentând un loc de desfăşurare a activităţii acesteia, se numeşte
structura şcolară arondată (AR).
Art.Art.Art.Art. 7777
În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile de
învăţământ şi autorităţle administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.Art.Art.Art. 8888
(1)(1)(1)(1) Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ - teritorială, după con-
sultarea reprezentanţilor grădiniţei şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscrip-
ţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care scolarizează grupe şi/sau de nivel antepreșcolar/
preşcolar, cu respectarea prevederilor legale.
(2)(2)(2)(2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţi de
învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării antepreșcolarilor / preşcolarilor din
învăţământul preşcolar.
(3)(3)(3)(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o
altă unitate de învăţământ cu clase de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care
domiciliul sau este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părin-
telui, tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ la care se solicita înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat,
după asigurarea şcolarizării antepreșcolarilor/ preşcolarilor din circumscripţia şcolară a unităţii
de învăţămant respective .
(4) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş , pe baza
documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, au obligaţia
de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare
pentru înscrierea în învăţământul preşcolar.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. OrganizareaOrganizareaOrganizareaOrganizarea programuluiprogramuluiprogramuluiprogramului şşşşcolarcolarcolarcolar

Art.Art.Art.Art. 9999
(1)(1)(1)(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2)(2)(2)(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei.
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(3)(3)(3)(3) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi: epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile
şcolare pot fi suspendate pe o perioada determinată.
(4)(4)(4)(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a)a)a)a) la nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş ,la
cererea directorului, în baza hotărârii consiliului administraţie al unităţii, cu aprobarea inspecto-
rului şcolar general;
b)b)b)b) la nivelul grupurilor de grădiniţe din judeţ -la cererea inspectorului şcolar general cu aprobare a
ministerului;
cccc) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale repre-
zentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, prin ordin al ministrului
educaţiei.
(5)(5)(5)(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şco-
lare până la sfârşitul anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al grădiniţei şi
comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.
(6)(6)(6)(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în
vederea continuării procesului educaţional.

(7)(7)(7)(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor se
realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(8)(8)(8)(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul
Educaţiei elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și
desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Art.Art.Art.Art. 10101010
(1)(1)(1)(1) În perioada vacanţelor şcolare, grădiniţa poate organiza, separat sau în colaborare, activităţi
educative cu copiii, în baza hotărârii consiliului de administraţie, care aprobă şi costurile de hrană,
cu respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă
aplicabile pentru tot personalul unităţii.
(2)(2)(2)(2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin.(1), părinţii şi grădiniţă încheie
act adiţional la contractul educaţional prevăzut în anexă la prezentul regulament.
Art.Art.Art.Art. 11111111
Cursurile pentru antepreșcolari vor începe la 6,00 și se vor termina la 18,00, iar cursurile pentru
preşcolari vor începe de la ora 8,00 şi se vor termina la ora 13,00, respectiv 7:30 – 17:30.
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CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. FormaFormaFormaFormaţţţţiunileiunileiunileiunile dededede studiustudiustudiustudiu

Art.Art.Art.Art. 13131313
(1)(1)(1)(1) În GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş, formaţiu-
nile de studiu cuprind grupe la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administra-
ţie, conform prevederilor legale.
(2(2(2(2) În situaţii excepţionale,pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de admi-
nistraţie al grădiniţei, se poate organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efec-
tivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situa-
ţie, consiliul de administraţie al grădiniţei are posibilitatea de a consulta şi consiliul reprezen-
tativ al părinţilor, în vederea luării deciziei.
(3)(3)(3)(3)Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ /modulele la care
predarea se face individual sau pe grupe de antepreșcolari/ preşcolari.
(4)(4)(4)(4) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru preşcolari care optea-
ză pentru aceleaţi opţionale, în conformitate cu prevederile legale.

Art.Art.Art.Art. 14141414
(1)(1)(1)(1) Învăţământul special şi special integrat pentru preşcolarii cu deficienţe uşoare şi moderate
sau grave /profunde /severe /asociate se organizează individual,pe grupe cu efective stabilite prin
lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei.
(2)(2)(2)(2) Pentru fiecare preşcolar cu deficiente grave/profunde /severe/asociate orientat de către Cen-
trul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, efectivele existente ale grupelor se diminuea-
ză cu 3 preşcolari.
Art.Art.Art.Art. 15151515
(1)(1)(1)(1) La înscrierea în grădiniţă se asigură, de regulă, iniţierea studiului limbilor moderne, ţinând cont
de oferta educaţională a grădiniţei.
(2) În situaţii temeinic motivate,la solicitarea scrisă a părinţilor, consiliul de administraţie poate
hotări inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor, dacă este cazul.

TITLULTITLULTITLULTITLUL III.III.III.III. ManagementulManagementulManagementulManagementul unitunitunitunităţăţăţăţilorilorilorilor dededede îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântntntnt
CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. DispoziDispoziDispoziDispoziţţţţiiiiiiii generalegeneralegeneralegenerale
Art.Art.Art.Art. 16161616
(1)(1)(1)(1)Managementul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramu-jud.Maramu-jud.Maramu-jud.Maramu-
rererereşşşş, având personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2)(2)(2)(2) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş este condusă
de consiliul de administraţie, de director .
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(3)(3)(3)(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea grădiniţei se consultă, după caz, cu toate
organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentantul organizaţiei sindicale afiliate federaţii-
lor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au
membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor autorităţile admi-
nistraţiei publice locale.
Art.Art.Art.Art. 17171717
Consultanţa şi asistenţa juridică pentru GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu Mar-Mar-Mar-Mar-
mamamamaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin
consilierul juridic.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul dededede administraadministraadministraadministraţţţţieieieie
Art.Art.Art.Art. 18181818
(1)(1)(1)(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al grădiniţei.
(2)(2)(2)(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administratie din unităţile de învăţământ, aprobată
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale .
(3)(3)(3)(3) Directorul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş
este preşedintele consiliului de administraţie.
Art.Art.Art.Art. 19191919
(1)(1)(1)(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, repre-
zentantul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ pre-
universitar din grădiniţă.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. DirectorulDirectorulDirectorulDirectorul

Art.Art.Art.Art. 20202020
(1)(1)(1)(1) Directorul exercită conducerea executivă a grădiniţei, în conformitate cu legislaţia privind
învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al grădiniţei,precum şi cu pre-
vederile prezentului regulament.
(2)(2)(2)(2) Funcţia de director în grădiniţa de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut
de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management edu-
caţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
(3)(3)(3)(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare,
după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-finan-
ciar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de
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învăţământ – Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei. Modelul- cadru al contractului de mana-
gement administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).
(4)(4)(4)(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general al ju-
deţului Maramureş. Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la
metodologia prevăzută la alin. (2).
(5)(5)(5)(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

(6)(6)(6)(6) Directorul grădiniţei de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului
de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de admi-
nistraţie al unitatii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre
membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise
a primarului, cu acordul inspectoratului 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 direc-
torului grădiniţei.
(7)(7)(7)(7) În cazul vacantării funcției de director din grădiniţă, conducerea interimară este asigurată,
până la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru di-
dactic titular, numit prin detașare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar
general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea
consultării consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.
Art.Art.Art.Art. 21212121
(1)(1)(1)(1) ÎÎÎÎnnnn exercitareaexercitareaexercitareaexercitarea funcfuncfuncfuncţţţţieiieiieiiei dededede conducereconducereconducereconducere executivexecutivexecutivexecutivăăăă,,,, directorul are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) este reprezentantul legal al grădiniţei şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b)b)b)b) organizează întreaga activitate educaţională;
c)c)c)c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul grădiniţei;
d)d)d)d) asigură corelarea obiectivelor specifice grădiniţei cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
e)e)e)e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării
grădiniţei;
f)f)f)f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g)g)g)g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din grădiniţă; raportul este prezentat în faţa
consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei
de părinţi;raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspec-
toratului şcolar.
(2)(2)(2)(2) ÎÎÎÎnnnn exercitareaexercitareaexercitareaexercitarea funcfuncfuncfuncţţţţieiieiieiiei dededede ordonatorordonatorordonatorordonator dededede creditecreditecreditecredite, directorul are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
bbbb) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al grădiniţei;
c)c)c)c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d)d)d)d) răspunde de gestionarea bazei materiale a grădiniţei.



GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.7
SIGHETU MARMAŢIEI
JUD.MARAMUREŞ

Sighetu Marmaţiei, Str. Unirii , nr21 B
Tel. 0262311960, fax. 0262311960
e-mail: gradinitanr7sighet@yahoo.com

(3)(3)(3)(3) ÎÎÎÎnnnn exercitareaexercitareaexercitareaexercitarea funcfuncfuncfuncţţţţieiieiieiiei dededede angajatorangajatorangajatorangajator, directorul are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b)b)b)b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c)c)c)c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)d)d)d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post
şi angajarea personalului;
e)e)e)e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului di-
dactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative,
elaborate de minister.
(4)(4)(4)(4) AlteAlteAlteAlte atribuatribuatribuatribuţţţţiiiiiiii alealealeale directoruluidirectoruluidirectoruluidirectorului sunt:
a)a)a)a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de
consiliul de administraţie;
b)b)b)b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o
propune spre aprobare consiliului de administraţie;
c)c)c)c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor
în Sistemul informatic integrat al învăţământului din Romania (SIIIR);
d)d)d)d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a grădiniţei;
e)e)e)e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor - preşcolari din circumscripţia şcolară .
f)f)f)f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
g)g)g)g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de per-
sonal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
h)h)h)h) numeşte,după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
i)i)i)i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie,decizia de numire a cadrului didactic;
j)j)j)j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din
rândul cadrelor didactice-de regulă titulare-care îşi desfăşoară activitatea în structura respectivă;
k)k)k)k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie,decizia de constituire a catedrelor şi a
comisiilor din cadrul grădiniţei;
l)l)l)l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
m)m)m)m) aprobă graficul serviciului pe grădiniţă al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt pre-
cizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţmânt;
n)n)n)n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al grădi-
niţei;
o)o)o)o) elaborează instrumente interne de lucru,utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în grădiniţă şi le supune spre aprobare consiliului de
administraţie;
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p)p)p)p) asigură, prin responsabila comisiei metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor
şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
r)r)r)r) controlează, cu sprijinul responsabilei comisiei metodice, calitatea procesului instructiv- edu-
cativ,prin verificarea documentelor,prin asistenţe şi prin participări la diverse activităşi educa-
tive extracurriculare şi extraşcolare;
s)s)s)s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din grădiniţă;
şşşş))))monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colec-
tivul grădiniţei;
t)t)t)t) aprobă asistenţa la activităţile educative şcolare şi extraşcolare,a responsabilei comsiei metodi-
ce,cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
ţţţţ) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
v)v)v)v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie,răspunderea publică pentru performanşele insti-
tuţiei;
w)w)w)w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila grădiniţei;
y)y)y)y) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;

aa)aa)aa)aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea acte-
lor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modifi-
carea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţa şcolară;

bb)bb)bb)bb) aprobă procedura de acces în grădiniţă a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către
reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi al unităţii
de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de
învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a
calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în grădiniţă.

(5)(5)(5)(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii,
şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.

(6)(6)(6)(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale,directorul se consultă cu reprezentantul organizaţiei sindi-
cale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în
grădiniţă,în conformitate cu prevederile legale.

(7)(7)(7)(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic,membru al consi-
liului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.
Neindeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
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Art.Art.Art.Art. 22222222
În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21,
directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art.Art.Art.Art. 23232323
(1)(1)(1)(1) Drepturile şi obligaţiile directorului grădiniţei sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare,
de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, de
regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2)(2)(2)(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar
general.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL IV.IV.IV.IV. TipulTipulTipulTipul şşşşiiii conconconconţţţţinutulinutulinutulinutul documentelordocumentelordocumentelordocumentelor managerialemanagerialemanagerialemanageriale

Art.Art.Art.Art. 24242424
Pentru optimizarea managementului grădiniţei, conducerea acesteia elaborează documente
manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidenţă.
Art.Art.Art.Art. 25252525
(1)(1)(1)(1) Documentele de diagnoză ale grădiniţei sunt:
a)a)a)a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b)b)b)b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din grădiniţă;
c)c)c)c) raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2)(2)(2)(2) Conducerea grădiniţei poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice
de interes,care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.
Art.Art.Art.Art. 26262626
(1)(1)(1)(1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director .
(2)(2)(2)(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de adminis-
traţie, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anu-lui
şcolar următor.
(3)(3)(3)(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în
şedinţa consiliului profesoral.
Art.Art.Art.Art. 27272727
Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul grădiniţei prin orice
altă formă,fiind documente care conţin informaţii de interes public.
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Art.Art.Art.Art. 28282828
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului
comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art.Art.Art.Art. 29292929
(1) Documentele de prognoză ale grădiniţei realizate pe baza documentelor de diagnoză ale
perioadei anterioare sunt:
a)a)a)a) planul de dezvoltare instituţională (PDI),
b)b)b)b) planul managerial (pe an şcolar);
c)c)c)c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2)(2)(2)(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză,în scopul optimizării managemen-
tului grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 30303030
(1)(1)(1)(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se
elaborează de către o echipă coordonată de către director,pentru o perioada de trei - cinci ani.
Acesta conţine:
a)a)a)a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia
cu comunitatea locală şi organigrama;
bbbb) analiza de nevoi,alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern
(de tip PESTE);
c)c)c)c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale grădiniţei;
d)d)d)d) planificarea tuturor activităţilor grădiniţei, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene,
stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.
(2)(2)(2)(2) Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se
aprobă de către consiliul de administraţie.
Art.Art.Art.Art. 31313131
(1)(1)(1)(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2)(2)(2)(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului
şcolar la specificul grădiniţei,precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare
instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(3)(3)(3)(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de
către consiliul de administraţie.
Art.Art.Art.Art. 32323232
Planul operaţional - abrogatabrogatabrogatabrogat
Art.Art.Art.Art. 33333333
Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi
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sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele,
acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.
Art.Art.Art.Art. 34343434
Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a)a)a)a) statul de funcţii;
b)b)b)b) organigrama grădiniţei;
c)c)c)c) schema orară a grădiniţei;
d)d)d)d) planul de şcolarizare;
e)e)e)e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

TITLULTITLULTITLULTITLUL IV.IV.IV.IV. PersonalulPersonalulPersonalulPersonalul grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. DispoziDispoziDispoziDispoziţţţţiiiiiiii generalegeneralegeneralegenerale

Art.Art.Art.Art. 35353535 (1)(1)(1)(1) În grădiniţă, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de
predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2)(2)(2)(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din grădiniţă se
face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3)(3)(3)(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în grădiniţă cu
personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea
de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art.Art.Art.Art. 36.36.36.36.
(1)(1)(1)(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
(2)2)2)2) Personalul din învăţământul preuniversitar- grădiniţă trebuie să îndeplinească condiţiile de
studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(3)(3)(3)(3) Personalul din învățământul preuniversitar- grădiniţă trebuie să aibă o ţinută morală demnă,
în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/ preșcolarilor o vestimentaţie
decentă şi un comportament responsabil.
(4)(4)(4)(4) Personalului din învăţământul preuniversitar - grădiniţă îi este interzis să desfăşoare acţiuni
de natură să afecteze imaginea publică a copilului/preşcolarului, viaţa intimă, privată şi fami-
lială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
(5)(5)(5)(5) Personalului din grădiniţă îi este interzis să aplice pedepse corporale,precum şi să agreseze
verbal,fizic sau emoţional copiii/preşcolarii şi/ sau colegii.
(6)(6)(6)(6) Personalul grădiniţă are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/preşcolarilor, pe parcursul
desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare /extraşcolare.
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(7)(7)(7)(7) Personalul din grădiniţă are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asisteţă
socială /educaţională specializată,direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în
legătura cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/preşcolarilor, inclusiv în legătură cu aspecte
care le afectează demnitatea,integritatea fizică şi psihică.
Art.Art.Art.Art. 37373737
(1)(1)(1)(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de
funcţii şi prin proiectul de încadrare ale grădiniţei.

(2)(2)(2)(2) Prin organigrama grădiniţei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organis-
mele consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau
alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3)(3)(3)(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de
către consiliul de administraţie şi se înregistrează în RegistrulRegistrulRegistrulRegistrul intrintrintrintrăăăăriririri –––– ieieieieşşşşiriiriiriiri a grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 38.38.38.38.
(1)(1)(1)(1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ -GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram NormalNormalNormalNormal
,,POPA,,POPA,,POPA,,POPA LUPULUPULUPULUPU’’’’’’’’,,,, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş șșșșiiii CreCreCreCreșșșșaaaa SfSfSfSfîîîîntantantanta Elena,Elena,Elena,Elena,str.Uniriistr.Uniriistr.Uniriistr.Unirii nr.nr.nr.nr.3A3A3A3A,,,,
loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud. MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş se realizează de către un coordonator numit dintre
cadrele didactice/ nedidactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie,la propunerea
directorului.
Art.Art.Art.Art. 39.39.39.39.
Personalul didactic de predare este organizat în comisii de lucru pe diferite domenii de
activitate,în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc.
SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi
funcţionarea comisiilor şi colectivelor.
Art.Art.Art.Art. 40404040
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care
se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 41414141
La nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş func-
ţionează următoarele compartimente /servicii de specialitate: financiar, administrativ, precum şi
alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. PersonalulPersonalulPersonalulPersonalul didacticdidacticdidacticdidactic
Art.Art.Art.Art. 42424242
Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de con-
tractele colective de muncă aplicabile.
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Art.Art.Art.Art. 43434343
Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un
certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului
educaţiei şi ministrului sănătăţii.
Art.Art.Art.Art. 44444444
Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile
legii.

Art.Art.Art.Art. 45454545
Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/preşcolarilor
sau calitatea prestaţiei didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii
sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate,
se sancţionează conform legii.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. PersonalulPersonalulPersonalulPersonalul nedidacticnedidacticnedidacticnedidactic

Art.Art.Art.Art. 46464646
(1)(1)(1)(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
(2)(2)(2)(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din grădiniţă
sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al grădiniţei aprobă comisiile de con-
curs şi validează rezultatele concursului.
(3)(3)(3)(3) Angajarea personalului nedidactic în grădiniţă se face de către director, cu aprobarea con-
siliului de administraţie,prin încheierea contractului individual de muncă.
Art.Art.Art.Art. 47474747
(1)(1)(1)(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonat de administratorul de patrimoniu.
(2)(2)(2)(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu po-
trivit nevoilor instituţiei şi se aprobă de către director.
(3)(3)(3)(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire.
În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schim-
barea sectoarelor.
(4)(4)(4)(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât
cele necesare grădiniţei.
(5)(5)(5)(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia,o altă persoană din cadrul compartimen-
tului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competen-
ţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a grădiniţei, în vederea asigurării
securităţii copiilor/ preşcolarilor/ personalului din unitate.
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CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL IV.IV.IV.IV. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea personaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului dindindindin grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţăţăţăţă

Art.Art.Art.Art. 48484848
(1)(1)(1)(1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de
muncă aplicabile.
(2)(2)(2)(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de în-
văţământul preuniversitar- grădiniţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.Art.Art.Art. 49494949
(1)(1)(1)(1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă
la începutul anului şcolar.
(2)(2)(2)(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
(3)(3)(3)(3) Conducerea grădiniţei va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul eva-
luarii ,conform fişei specifice.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL V.V.V.V. RRRRăăăăspundereaspundereaspundereaspunderea disciplinardisciplinardisciplinardisciplinarăăăă aaaa personaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului dindindindin grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţăţăţăţă

Art.Art.Art.Art. 50505050
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar con-
form Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.Art.Art.Art. 51515151
Personalul nedidactic răspunde disciplinar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003,
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TITLULTITLULTITLULTITLUL V.V.V.V. OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme funcfuncfuncfuncţţţţionaleionaleionaleionale şşşşiiii responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţiiii alealealeale cadrelorcadrelorcadrelorcadrelor didacticedidacticedidacticedidactice

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme funcfuncfuncfuncţţţţionaleionaleionaleionale lalalala nivelulnivelulnivelulnivelul grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei
SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA 1.1.1.1. ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul profesoralprofesoralprofesoralprofesoral
Art.Art.Art.Art. 52525252
(1)(1)(1)(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de
instruire practică din grădiniţă. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2)(2)(2)(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.
(3)(3)(3)(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate
şedinţele consiliilor profesorale din grădiniţă unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a
participa la şedinţele consiliului profesoral din grădiniţă unde declară, în scris, la începutul fiecărui
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an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din gră-
diniţă unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4)(4)(4)(4) Cvorumul necesar pentru intrunirea în şedinţa a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază
în grădiniţă.
(5)(5)(5)(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în grădiniţă, şi sunt obligatorii pentru persona-
lul unităţii de învăţământ. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6)(6)(6)(6) Directorul grădiniţei numeşte,prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul pro-
fesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele - verbale ale şedintelor
consiliului profesoral.
(7)(7)(7)(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, per-
sonalul didactic auxiliar şi/ sau personalul nedidactic din grădiniţă, reprezentanţi desemnaţi ai pă-
rinţilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri
educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa ş reprezentanţii organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.
(8)(8)(8)(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral,toţi participanţii au obligaţia să semneze
procesul -verbal de şedinţă.
(9)(9)(9)(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul
grădiniţei semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii
de învăţământ.

(10)(10)(10)(10) Registrul de procese - verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări
etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet
securizat, ale cărui chei se găsesc la administratorul de patrimoniu şi la directorul grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 53535353
ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul profesoralprofesoralprofesoralprofesoral are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) analizează,dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
grădiniţă, care se face public;
b)b)b)b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c)c)c)c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al grădiniţei;
d)d)d)d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări
sau modificări ale acestora;
e)e)e)e) avizează oferta de curriculum la decizia grădiniţei pentru anul şcolar următor şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
f)f)f)f) avizează proiectul planului de şcolarizare;
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g)g)g)g) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic din grădiniţă, în baza cărora se
stabileşte calificativul anual;
hhhh) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic,care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii,pe baza raportului de autoevaluare
a activităţii desfăşurate de acesta;
k)k)k)k) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională
ale cadrelor didactice;
l)l)l)l) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a grădiniţei;
m)m)m)m) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de
acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la
nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare
a acestora;
n)n)n)n) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din grădiniţă şi
propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
o)o)o)o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;
p)p)p)p) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice
alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
r)r)r)r) propune eliberarea din funcţie a directorului grădiniţei, conform legii.
Art.Art.Art.Art. 54545454
Documentele consiliului profesoral sunt:
a)a)a)a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b)b)b)b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c)c)c)c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-
verbale.

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA aaaa 3-a.3-a.3-a.3-a. CatedreleCatedreleCatedreleCatedrele //// ComisiileComisiileComisiileComisiile

Art.Art.Art.Art. 55555555
(1)(1)(1)(1) În cadrul grădiniţei comisia pentru curriculum se constituie pe nivele /grupe de vârstă.
(2)(2)(2)(2) Activitatea comisiei este coordonată de responsabil, ales de către membrii comisiei şi validat
de consiliul de administraţie al grădiniţei.
(3)(3)(3)(3) Comisia se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor
acesteia.
(4)(4)(4)(4) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul comisiei şi este aprobată de directorul grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 56565656
Atribuţiile comisieicomisieicomisieicomisiei pentrupentrupentrupentru curriculumcurriculumcurriculumcurriculum sunt următoarele:
a)a)a)a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului
grădiniţei şi nevoilor educaţionale ale copiilor/preşcolarilor, în vederea realizării potenţialului
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maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b)b)b)b) elaborează oferta de curriculum la decizia grădiniţei şi o propune spre dezbatere consiliului
profesoral; curriculumul la decizia grădiniţei cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
c)c)c)c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiec-
tivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
d)d)d)d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
e)e)e)e) elaborează instrumente de evaluare;
f)f)f)f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/preşcolarilor;
g)g)g)g)monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează evaluarea
copiilor/ preşcolarilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are
obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
h)h)h)h) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ preşcolarilor cu ritm lent de învăţare ori
pentru evaluări şi concursuri şcolare;
k)k)k)k) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice grădiniţei( lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă, etc.);
l)l)l)l) implementează standardele de calitate specifice;
m)m)m)m) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
n)n)n)n) propun,la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare grupă de preşcolari;
o)o)o)o) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi
funcţionare a grădiniţei.

Art.Art.Art.Art. 57575757
Atribuţiile coordonatoruluicoordonatoruluicoordonatoruluicoordonatorului comisieicomisieicomisieicomisiei pentrupentrupentrupentru curriculumcurriculumcurriculumcurriculum sunt următoarele:
a)a)a)a) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei (întocmeşte şi completează dosarul
comisiei,coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi
analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu
membrii comisiei, precum si alte activitati stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al
unitatii);
b)b)b)b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei;
c)c)c)c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul grădiniţei, în conformitate
cu reglementarile legale în vigoare, activitatea fiecărui membru comisiei;
dddd) propune participarea membrilor comisiei la cursuri de formare;
e)e)e)e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
f)f)f)f) efectuează asistente la ore, conform planului de activitate al comisiei sau la solicitarea directorului;
g)g)g)g) elaborează semestrial informări asupra activităţi comisiei, pe care le prezintă în consi-liul
profesoral;
h) îndeplineşte orice alte atributii decurgand din legislatia in vigoare.



GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.7
SIGHETU MARMAŢIEI
JUD.MARAMUREŞ

Sighetu Marmaţiei, Str. Unirii , nr21 B
Tel. 0262311960, fax. 0262311960
e-mail: gradinitanr7sighet@yahoo.com

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitățățățățiiii şşşşiiii alealealeale personaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului didacticdidacticdidacticdidactic îîîînnnn grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţăţăţăţă

SECTIUNEASECTIUNEASECTIUNEASECTIUNEA 1.1.1.1. CoordonatorulCoordonatorulCoordonatorulCoordonatorul pentrupentrupentrupentru proiecteproiecteproiecteproiecte şşşşiiii programeprogrameprogrameprograme educativeeducativeeducativeeducative şşşşcolarecolarecolarecolare şşşşiiii extraextraextraextraşşşşcolarecolarecolarecolare

Art.Art.Art.Art. 58585858
(1)(1)(1)(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 grădiniţei.

(2)(2)(2)(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează acti-
vitatea educativă din grădiniţă,iniţiază,organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul
acesteia, cu cadrele didactice, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar,cu consiliul repre-
zentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi
neguvernamentali.
(3(3(3(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea in baza prevederilor strategiilor ministerului educatiei privind educatia formala si
nonformală.
(4)(4)(4)(4) Directorul grădiniţei stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe edu-
cative şcolare şi extraşcolare,în funcţie de specificul grădiniţei.
(5)(5)(5)(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislatiei în vigoare.

Art.59Art.59Art.59Art.59
CoordonatorulCoordonatorulCoordonatorulCoordonatorul pentrupentrupentrupentru proiecteproiecteproiecteproiecte şşşşiiii programeprogrameprogrameprograme educativeeducativeeducativeeducative şşşşcolarecolarecolarecolare şşşşiiii extraextraextraextraşşşşcolarecolarecolarecolare are următoarele
atribuţii:
a)a)a)a) coordonează,monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniţă;
b)b)b)b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupei;
c)c)c)c) elaborează proiectul programului / calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
grădiniţei,în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către
inspectoratul şcolar şi minister,în urma consultării părinţilor fiind supuse spre aprobare consiliului
de administraţie;
d)d)d)d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e)e)e)e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor preşcolarilor,
precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea părinţilor;
f)f)f)f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezul-
tatele acesteia;
g)g)g)g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h)h)h)h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i)i)i)i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
j)j)j)j) propune /elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul grădiniţei;
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k)k)k)k) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Art.Art.Art.Art. 60606060
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a)a)a)a) ofertă educaţională a grădiniţei în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b)b)b)b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c)c)c)c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d)d)d)d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e)e)e)e)modalitaţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f)f)f)f)măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g)g)g)g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
h)h)h)h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
Art.Art.Art.Art. 61616161
(1)(1)(1)(1) Inspectoratul şcolar stabileste o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi progra-
me educative şcolare şi extraşcolare.
(2)(2)(2)(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a
grădiniţei.

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA aaaa 2-a.2-a.2-a.2-a. EducatoareaEducatoareaEducatoareaEducatoarea îîîînnnn calitateacalitateacalitateacalitatea dededede profesorprofesorprofesorprofesor dirigintedirigintedirigintediriginte

Art.Art.Art.Art. 62626262
(1)(1)(1)(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.

(2)(2)(2)(2) Educatoare - în calitate de profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea acti-
vităţilor de suport educaţional,consiliere şi consultare a părinţilor/ tutoriilor sau sustinătorii legali a
preşcolarilor. Planificarea se avizează de către directorul grădiniţei.
(3)(3)(3)(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de educatoarea -profesorul diriginte în cadrul programului de consiliere şi orientare.
Activităţile se referă la teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale
strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte
ministere, instituţii şi organizaţii.
(4)(4)(4)(4) Activităţile destinate activităţilor de suport educaţional,consiliere şi consultare se consem-
nează în procesele verbale, conform planificării aprobate de directorul grădiniţei.
(5) Educatoarea /profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le sta-
bileste după consultarea părinilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate
pentru colectivul de copii.
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Art.Art.Art.Art. 63636363
Educatoare în calitate de profesor diriginte are următoarele atribuţii:
1111. organizează şi coordonează:
a)a)a)a) întâlniri cu părinţii,tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte
ori este cazul;
b)b)b)b) activităţi educative şi de consiliere;
f)f)f)f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în grădiniţă/creșă ;.
2.2.2.2.monitorizează;
a)a)a)a) participarea şi rezultatele copiilor/ preşcolarilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul copiilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
3333. colaborează cu:
a)a)a)a) cadrele didactice din grădiniţă/creșă şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea copiilor, pentru soluţionarea unor
situaţii specifi-ce activitatilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-
educativ, care-i implică pe aceştia;
b)b)b)b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi consultare a părinţilor/ tuto-
riilor sau sustinătorii legali a antepreșcolarilor/preşcolarilor ;
c)c)c)c) directorul grădiniţei, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de copii, pentru iniţierea
unor proiecte educaţionale cu aceştia, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare
la întreţinerea şi dotarea sălii de grupă,inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţiona-
rea unor probleme sau situaţii deosebite,apărute în legătură cu colectivul de copiii preşcolari;
d)d)d)d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează
activitatea copiilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi
în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e)e)e)e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor refe-
ritoare la copii;
4.4.4.4. informează:
a)a)a)a) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi func-
ţionare a grădiniţei;
b)b)b)b) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul copiilor,
despre frecventa acestora la programul grădiniţei; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor
cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali,precum şi în scris,ori de câte ori este nevoie;
5.5.5.5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea grădiniţei, în conformitate cu legislaţia în
vigoare sau fişa postului.

Art.Art.Art.Art. 64646464
(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul
diriginte stabilește, în acord cu acestia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a
copiilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.În
situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale,
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aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de
videoconferință.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanții legali de la
fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora
şi se afişează la avizier sau pe site-ul unitații de învățământ.
(3) 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 dirigintelui, poate participa și elevul.
(4) Educatoarea – în calitate de profesor diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a)a)a)a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupă,
b)b)b)b) elaborează portofoliul dirigintelui.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. ComisiileComisiileComisiileComisiile dindindindin unitunitunitunităţăţăţăţileileileile dededede îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântntntnt

Art.Art.Art.Art. 65656565
(1)(1)(1)(1) La nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmațțțției,iei,iei,iei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş
funcţionează următoarele comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(2)(2)(2)(2) Comisiile cu caractercaractercaractercaracter permanentpermanentpermanentpermanent sunt:
a)a)a)a) Comisia pentru curriculum;
b)b)b)b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c)c)c)c) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
d)d)d)d) Comisia pentru controlul managerial intern;
e)e)e)e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;
f)f)f)f) Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.
(3)(3)(3)(3) Comisiile cu caractercaractercaractercaracter permanentpermanentpermanentpermanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, co-
misiile cu caractercaractercaractercaracter temporartemporartemporartemporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar,
iar comisiile cu caractercaractercaractercaracter ocazionalocazionalocazionalocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel
de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul grădiniţei.
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de colectivul de cadre didactice ,
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a GrGrGrGrăăăădindindindinţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighe-loc.Sighe-loc.Sighe-loc.Sighe-
tutututu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş.

Art.Art.Art.Art. 66666666
(1)(1)(1)(1) Comisiile de la nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.jud.jud.jud.
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MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş îţi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii
de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 65 alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi
reprezentanţi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul
reprezentativ al părinților/asociaţia de părinţi, acolo unde există.
(2)(2)(2)(2) Activitatea comisiilor din GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.jud.jud.jud.
MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative
sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a grădiniţei.
(3) Procedurile privind funcţionarea comisiilor vor fi elaborate în funcţie de nevoile proprii.

TITLULTITLULTITLULTITLUL VI.VI.VI.VI.
Structura,Structura,Structura,Structura, organizareaorganizareaorganizareaorganizarea şşşşiiii responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţileileileile personaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului didacticdidacticdidacticdidactic auxiliarauxiliarauxiliarauxiliar şşşşiiii nedidacticnedidacticnedidacticnedidactic

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. CompartimentulCompartimentulCompartimentulCompartimentul secretariatsecretariatsecretariatsecretariat
Art.Art.Art.Art. 67676767
Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
Art.Art.Art.Art. 68686868
(1)Compartimentul(1)Compartimentul(1)Compartimentul(1)Compartimentul secretariatsecretariatsecretariatsecretariat are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) transmiterea informaţiilor la nivelul grădiniţei;
b)b)b)b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c)c)c)c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de
către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d)d)d)d) înscrierea copiilor pe baza dosarelor personale, păstrarea,organizarea şi actualizarea permanentă
a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor / preşcolarilor în
baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e)e)e)e) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare
la situaşia evidenţei preşcolarilor şi a statelor de funcţii;
f)f)f)f) procurarea,completarea,eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în con-
formitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al documentelor de evidenţă şcolară
în învăţământul preuniversitar,aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şicercetării ştiin-
ţifice;
g)g)g)g) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de
păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educa-
ţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
h)h)h)h) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele compe-
tente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
i)i)i)i) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei
în vigoare sau fişei postului;
j)j)j)j) întocmirea statelor de personal;
k) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor grădiniţei;
l)l)l)l) gestionarea corespondenţei grădiniţei;
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p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare;

(2)(2)(2)(2) Din atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre
didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul grădiniţei, cu acordul prealabil al personalului
solicitat.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. ServiciulServiciulServiciulServiciul financiarfinanciarfinanciarfinanciar

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA 1.1.1.1. OrganizareOrganizareOrganizareOrganizare şşşşiiii responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţiiii

Art.Art.Art.Art. 69696969
(1)(1)(1)(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul grădiniţei în care sunt rea-
lizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţii-
lor 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 uniăţii şi de regulamentul intern.
(2)(2)(2)(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, prevăzute de legislaţia în vigoare, denu-
mit generic „contabil”.
(3)(3)(3)(3) Serviciul financiar este subordonat directorului grădiniţei.

Art.Art.Art.Art. 70707070
ServiciulServiciulServiciulServiciul financiarfinanciarfinanciarfinanciar are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) desfaşurarea activităţii financiar-contabile a grădiniţei;
b)b)b)b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al grădiniţei, în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c)c)c)c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoa-
re şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d)d)d)d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e)e)e)e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f)f)f)f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul grădini-
ţei şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g)g)g)g) întocmirea şi verificarea statelor de plată;
h)h)h)h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi
ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i)i)i)i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j)j)j)j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale gădiniţei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor so-
ciale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k)k)k)k) implementarea procedurilor de contabilitate;
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l)l)l)l) avizarea, în condiţiile legii,a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administra-
ţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m)m)m)m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n)n)n)n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichida-
rea, ordonantarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale
în materie;
o)o)o)o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului
de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA aaaa 2-a.2-a.2-a.2-a. ManagementManagementManagementManagement financiarfinanciarfinanciarfinanciar

Art.Art.Art.Art. 71717171
(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea legislaţiei în vigoare.

(2)(2)(2)(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(3)(3)(3)(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
Art.Art.Art.Art. 72727272
Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de
achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor ca-
tegoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art.Art.Art.Art. 73737373
(1)(1)(1)(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
(2)(2)(2)(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. CompartimentulCompartimentulCompartimentulCompartimentul administrativadministrativadministrativadministrativ

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA 1.1.1.1. OrganizareOrganizareOrganizareOrganizare şşşşiiii responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilităţăţăţăţiiii

Art.Art.Art.Art. 74747474
(1)(1)(1)(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde
personalul nedidactic al GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud.
MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art.Art.Art.Art. 75757575
CompartimentulCompartimentulCompartimentulCompartimentul administrativadministrativadministrativadministrativ are urmatoarele atribuţii:
a)a)a)a) gestionarea bazei materiale;
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b)b)b)b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina grădiniţei, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,
curăţenie şi gospodărire a acesteia;
c)c)c)c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d)d)d)d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a grădiniţei;
e)e)e)e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul comparti-
mentului;
ffff) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din
gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
g)g)g)g) evidenţa consumului de materiale;
h)h)h)h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea grădiniţei privind sănătatea şi
securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
i)i)i)i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
j)j)j)j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA aaaa 2-a.2-a.2-a.2-a. ManagementManagementManagementManagement administrativadministrativadministrativadministrativ
Art.Art.Art.Art. 76767676
Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare
referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram
PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaşşşşieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se realizează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
Art.Art.Art.Art. 77777777
(1) Inventarierea bunurilor grădiniţei se realizează de către comisia de inventariere, numită prin
decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea grădiniței se
supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de
patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
Art.Art.Art.Art. 78787878
(1)(1)(1)(1) Bunurile aflate în proprietatea GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu Marma-Marma-Marma-Marma-
ţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş sunt administrate de către consiliul de administraţe.
Art.Art.Art.Art. 79797979
Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de
învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.

TITLULTITLULTITLULTITLUL VII.VII.VII.VII. AntepreAntepreAntepreAntepreșșșșcolariicolariicolariicolarii //// PrePrePrePreşşşşcolariicolariicolariicolarii
CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. DobDobDobDobâââândireandireandireandirea şşşşiiii exercitareaexercitareaexercitareaexercitarea calitcalitcalitcalităţăţăţăţiiiiiiii dededede antepreantepreantepreantepreșșșșcolaricolaricolaricolari //// prepreprepreşşşşcolaricolaricolaricolari

Art.Art.Art.Art. 80808080
Beneficiarii primari ai educaţiei în instituţia noastră sunt antepreșcolarii / preşcolarii.
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Art.Art.Art.Art. 81818181
(1)(1)(1)(1) Dobândirea calităţii de antepreșcolar / preşcolar se obţine prin înscrierea într-o unitate de
învăţământ.
(2)(2)(2)(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a
solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art.Art.Art.Art. 82828282
(1)(1)(1)(1) Înscrierea în învăţământul de nivel antepreșcolar / preşcolar se face conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
(2)(2)(2)(2) Înscrierea în învăţământul de nivel antepreșcolar / preşcolar se face respectând prevederile
legale în vigoare referitoare la inetrzicerea segregării, asigurarea dreptului la educaţie indiferent de
etnie sau naţionalitate, asigurarea echităţii şi egalităţii de şanse (drepturi egale pentru copiii cu CES).
Art.Art.Art.Art. 83838383
(1)(1)(1)(1) Prezenţa antepreșcolarilor preşcolarilor la programul creșei / grădiniţei se verifică de către
cadrul didactic,care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2)(2)(2)(2)Motivarea absenţelor se face de către cadrul didactic în ziua prezentării actelor justificative.
(3)(3)(3)(3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt : adeverinţă eliberată de
medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă /certificat medical /foaie de externare
scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care copilul a fost internat.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. ActivitateaActivitateaActivitateaActivitatea educativeducativeducativeducativăăăă extraextraextraextraşşşşcolarcolarcolarcolarăăăă
Art.Art.Art.Art. 84848484
Activitatea educativă extraşcolară din grădiniţă este concepută ca mijloc de dezvoltare perso-
nală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca
mijloc de îmbunătăţire a motivatiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a
unor probleme comportamentale ale copiilor.
Art.Art.Art.Art. 85858585
(1) Activitatea educativă extraşcolară din grădiniţă se poate desfăşura fie în incinta unităţii de
învăţământ, fie în afara acesteia, în clubul copiilor, sportive şcolare,în baze sportive şi de agre-
ment, în spaţii educaţionale, culturale, sportive şi turistice.
Art.Art.Art.Art. 86868686
(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în grădiniţă pot fi: culturale, civice, artistice,
aplicative, ştiintifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, de educaţie pentru sănătate .
(2)(2)(2)(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii,etc.
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(3)(3)(3)(3) Activitatea educativă poate fi proiectată la nivelul fiecărei grupe de prescolari, de către edu-
catoare /profesor pentru învăţământul preşcolar/ profesor diriginte şi la nivelul grădiniţei, de către
coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(4)(4)(4)(4) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma: excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate
cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5)(5)(5)(5) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş

Art.Art.Art.Art. 87878787
Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:
a)a)a)a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie;
bbbb) gradul de responsabilizare şi integrare socială;
Art.Art.Art.Art. 88888888
(1)(1)(1)(1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul grădiniţei este realizată, anual, de către
coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(2)(2)(2)(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul grădiniţei este
prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
(3)(3)(3)(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul grădiniţei este
inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei .
Art.Art.Art.Art. 89898989
Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul grădiniţei este parte a evaluării
instituţionale a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş....

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea copiilorcopiilorcopiilorcopiilor

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEAIUNEAIUNEAIUNEA 1.1.1.1. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea rezultatelorrezultatelorrezultatelorrezultatelor îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţării.rii.rii.rii.

Art.Art.Art.Art. 90909090
(1)(1)(1)(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de vârstă
şi pe domeniu de studiu.
(2)(2)(2)(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-
back real al copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi sta la baza planurilor individuale de învăţare.
Art.Art.Art.Art. 91919191
(1)(1)(1)(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopeda-
gogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărui domeniu de activitate .
Acestea sunt:
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a) chestionare orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) activităţi practice;
d) portofolii;
e) alte instrumente stabilite de educatoare în cadrul comisiei metodice şi aprobate de director
sau elaborate de către Ministerul Educaţiei/inspectoratul şcolar al Judeţului Maramureş,
elaborate în conformitate cu legislaţia naţională.

Art.Art.Art.Art. 92929292
(1)(1)(1)(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului -la nivelul antepreșcolar/ preşcolar ;
(2)(2)(2)(2) Rezultatele evaluării se consemnează în caietul de observaţii, care se trec în raportul anual de
evaluare.
Art.Art.Art.Art. 93939393
(1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică părinţilor, tutorii
sau susţinătorii legali.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL IV.IV.IV.IV. TransferulTransferulTransferulTransferul copiilorcopiilorcopiilorcopiilor

Art.Art.Art.Art. 94949494
Copiii au dreptul să fie transferaţi de la o unitate de învăţământ la alta,de la o formă de învăţământ
la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art.Art.Art.Art. 95959595
Transferul copiilor se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care
se solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
de la care se transfera.
Art.Art.Art.Art. 96969696
(1)(1)(1)(1) În învăţământul antepreșcolar / preşcolar copiii pot fi transferaţi de la o grupă la alta, în creșă /
grădiniţă în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupă.
(2)(2)(2)(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de
preşcolari la grupă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul
efectuării transferului.
Art.Art.Art.Art. 97979797
(1)(1)(1)(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)(2)(2)(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză
sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar.
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Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul cen-
trului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinăto-
rilor legali.

TITLULTITLULTITLULTITLUL VIII.VIII.VIII.VIII. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea unitunitunitunităţăţăţăţilorilorilorilor dededede îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmââââantantantant

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. DispoziDispoziDispoziDispoziţţţţiiiiiiii generalegeneralegeneralegenerale

Art.Art.Art.Art. 98989898
Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:
a)a)a)a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b)b)b)b) evaluarea interna şi externă a calităţii educaţiei.
Art.Art.Art.Art. 99999999
(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de eva-
luare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ,prin raportare expli-
cită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate
în funcţionarea acestora.
(2)2)2)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 regula-
mentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.
(3)(3)(3)(3)În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele ţşcolare:
a)a)a)a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—evaluare;
b)b)b)b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului grădiniţei;
(4)(4)(4)(4) Conducerea grădiniţei şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţii-
lor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile
profesionale curente.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea interninterninterninternăăăă aaaa calitcalitcalitcalităţăţăţăţiiiiiiii educaeducaeducaeducaţţţţieiieiieiiei

Art.Art.Art.Art. 100100100100
(1)(1)(1)(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este cen-
trată preponderent pe rezultatele învăţării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar.
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Art.Art.Art.Art. 101101101101
(1)(1)(1)(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc.
SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(CEAC).
(2)(2)(2)(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, conducerea GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu
MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de func-
ţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3)(3)(3)(3) Conducerea GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureţţţţ
este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Art.Art.Art.Art. 102102102102
(1)(1)(1)(1) Componeţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt
realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2)(2)(2)(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(3)3)3)3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Romane de Asigurare a Calită-
ţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare
internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea externexternexternexternăăăă aaaa calitcalitcalitcalităţăţăţăţiiiiiiii educaeducaeducaeducaţţţţieiieiieiiei

Art.Art.Art.Art. 103103103103
(1)1)1)1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de
învăţământ, o reprezintă evaluarea institutională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în învăţământul Preuniversitar.
(2222) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu
MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia
Româna de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

(3(3(3(3) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se supune
procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(4)(4)(4)(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform pre-
vederilor legale.
(5)(5)(5)(5) În cazul în care GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Mara-jud.Mara-jud.Mara-jud.Mara-
muremuremuremureşşşş este supusă evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar, în buget 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 aceasta activitate.
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TITLULTITLULTITLULTITLUL IX.IX.IX.IX. ParteneriiParteneriiParteneriiPartenerii educaeducaeducaeducaţţţţionaliionaliionaliionali

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL I.I.I.I. DrepturileDrepturileDrepturileDrepturile ppppăăăărinrinrinrinţţţţilor,ilor,ilor,ilor, tutorilortutorilortutorilortutorilor sausausausau sussussussusţţţţininininăăăătorilortorilortorilortorilor legalilegalilegalilegali

Art.Art.Art.Art. 104104104104
(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreșcolarului / preşcolarului sunt parteneri
educaţionali principali ai GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu
MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au acces la toate informaţiile legate de sistemul
de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au dreptul de a fi susţinuşi de sistemul de învă-
ţământ, pentru a se educa şi a-ţi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-grădiniţă.
Art.Art.Art.Art. 105105105105
(1)(1)(1)(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic referitor
la comportamentul propriului copil.
(2)(2)(2)(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informaţii refe-
ritoare numai la situaţia propriului copil.
Art.Art.Art.Art. 106106106106
(1)(1)(1)(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta grădiniţei în concodan-
ţă cu procedura de acces, dacă:
a)a)a)a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul al unităţii
de învăţământ;
b)b)b)b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c)c)c)c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d)d)d)d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea /profesorul pentru învăţământ preșcolar /profe-
sorul diriginte;
e)e)e)e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.

Art.Art.Art.Art. 107107107107
Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică,
conform legislaţiei în vigoare.

Art.Art.Art.Art. 108108108108
(1)(1)(1)(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinaătorul legal al copilului
în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul grădiniţei implicat,
educatoarea /profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul diriginte.
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Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi
reprezentantul părinţilor.
În situatia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţi-
nătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de grădiniţei, printr-o cerere scrisă, în
vederea rezolvării problemei.
(2)(2)(2)(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost
rezolvată la nivelul grădiniţei, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru
a media şi rezolva starea conflictuală.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL II.II.II.II. ÎÎÎÎndatoririlendatoririlendatoririlendatoririle ppppăăăărinrinrinrinţţţţilor,ilor,ilor,ilor, tutorilortutorilortutorilortutorilor sausausausau sussussussusţţţţininininăăăătorilortorilortorilortorilor legalilegalilegalilegali

Art.Art.Art.Art. 109109109109
(1)(1)(1)(1) Potrivit prevederilor legale părintele,tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigură
frecvenţa şcolară a preşcolarului în învăţământul obligatoriu .
(2)(2)(2)(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea copilului, în perioada învă-
ţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între
100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze munca în folosul comunităţii.
(3)(3)(3)(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de caătre persoanele imputernicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al grădiniţei.
(4)(4)(4)(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copiluluiî în grădiniţă,părintele,tutorele sau susţină-
torul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui
climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari din
colectivitate/din grădiniţă.
(5)(5)(5)(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilu-lui.
Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/
profesorului pentru învăţământ preşcolar/ profesorului diriginte, cu nume, data şi semnătura.
(6)(6)(6)(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul grădiniţei, cauzate de copil.
Art.Art.Art.Art. 110110110110
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală, etc. a copiilor şi a personalului
unităţii de învăţământ.
Art.Art.Art.Art. 111111111111
(1)(1)(1)(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare
a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor.
(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 109 alin. (6), art. 174 si art. 175 atrage răspunderea persoanelor
vinovate conform dreptului comun.
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CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL III.III.III.III. AdunareaAdunareaAdunareaAdunarea generalgeneralgeneralgeneralăăăă aaaa ppppăăăărinrinrinrinţţţţilorilorilorilor

Art.Art.Art.Art. 112112112112
(1)(1)(1)(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor de la grupă.
(2)(2)(2)(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi
a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare
educării copiilor.
(3333) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii şi nu
situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al copilului respectiv.
Art.Art.Art.Art. 113113113113
(1) Adunarea generală a parinţilor se convoacă de către educatoare/ profesorul pentru învăţământul
preşcolar/ profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al grupei sau de către 1/3
din numărul total al membrilor săi.
(2)(2)(2)(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumatate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai
copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz
contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adoptă
hotărâri, indiferent de numărul celor prezenti, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL IV.IV.IV.IV. ComitetulComitetulComitetulComitetul dededede ppppăăăărinrinrinrinţţţţiiii

Art.Art.Art.Art. 114114114114
(1)(1)(1)(1) În grădiniţă, la nivelul fiecarei grupă de preşcolari, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de
părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an,în adunarea gene-
rală a părinţilor, convocată de educatoarea /profesorul pentru învăţământul preşcolar sau /profesorul
diriginte care prezidează şedinţa.
(3333) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4)(4)(4)(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă se compune din 3 persoane: un preşedin-
te şi 2 membri. În prima şedinta după alegere,membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia,
pe care le comunică educatoarei/profesorului pentru învăţământul prescolar/ profesorului diriginte.
(5)5)5)5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupa reprezintă interesele părinţilor, tutori-
lor sau susţinătorilor legali ai copiilor grupei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţină-
torilor legali, în consiliul profesoral şi în relaţiile cu echipa managerială.
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Art.Art.Art.Art. 115115115115
ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul dededede conducereconducereconducereconducere alalalal ComitetuluiComitetuluiComitetuluiComitetului dededede ppppăăăărinrinrinrinţţţţiiii pepepepe grupagrupagrupagrupa are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor copiilor grupei. Deciziile se
iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b)b)b)b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la
nivelul grupei şsi a grădiniţei;
c)c)c)c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea
siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
d)d)d)d) susţine activităţtile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei şi
grădiniţei, prin strangerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de
fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu
personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e)e)e)e) sprijină conducerea grădiniţei şi educatoarea /profesorul pentru învăţământ prescolar /profesorul
diriginte şi se implică activ în intreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a
grădiniţei;
f)f)f)f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere ;
g)g)g)g) se implică în asigurarea securităţii copiilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extra-
curriculare;
h)h)h)h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă
acestea există.
Art.Art.Art.Art. 116116116116
Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinăto-
rilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea grădiniţei
şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art.Art.Art.Art. 117117117117
(1)(1)(1)(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu perso-
nalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea,dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a sălii grupei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.
(2)(2)(2)(2) Sponsorizarea unei grupe de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comi-
tetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/ părinţi,tutori
sau susţinători legali.
(3)(3)(3)(3) Este interzisă implicarea copiilor sau a personalului din grădiniţă în strângerea fondurilor.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL V.V.V.V. ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul reprezentativreprezentativreprezentativreprezentativ alalalal ppppăăăărinrinrinrinţţţţilor/Asociailor/Asociailor/Asociailor/Asociaţţţţiaiaiaia dededede ppppăăăărinrinrinrinţţţţiiii
Art.Art.Art.Art. 118118118118
(1)(1)(1)(1) La nivelul GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş
funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2)(2)(2)(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din grădiniţă este compus din preşedinţii comitetelor de
părinţi.
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(3)(3)(3)(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărarea adunării generale a părinţilor din
grădiniţă, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta
cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în
activităţile grădiniţei prin acţiuni cu caracter logistic — voluntariat.
(4444) La nivelul grădiniţei este constituită Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare,
privind asociaţiile şi fundaţiile.

Art.Art.Art.Art. 119119119119
(1)(1)(1)(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.
(2)(2)(2)(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se intruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedintelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau,
după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3)(3)(3)(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţină-
torilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4)4)4)4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor
celor prezenţi.
(5)(5)(5)(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi
juridice.
(6)(6)(6)(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.Art.Art.Art. 120120120120
ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul reprezentativreprezentativreprezentativreprezentativ alalalal ppppăăăărinrinrinrinţţţţilorilorilorilor are următoarele atribuţii:
a)a)a)a) propune grădiniţei discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia acesteia,
inclusiv din oferta naţională;
b)b)b)b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
c)c)c)c) susţine grădiniţa în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a
violenţei în mediul şcolar;
d)d)d)d) promovează imaginea grădiniţei în comunitatea locală;
e)e)e)e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în
plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f)f)f)f) susţine grădiniţa în organizarea şi desfasurarea tuturor activitatilor;
g)g)g)g) susţine conducerea grădiniţei în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii,tutorii sau
susţinăatorii legali, pe teme educaţionale;
h)h)h)h) colaborează cu instituţtiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia genera-lă
de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
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nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei copiilor care au nevoie
de ocrotire;
i)i)i)i) susţine grădiniţa în activitatea de consiliere;
j)j)j)j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în grădiniţă, la
solicitarea cadrelor didactice;
k)k)k)k) sprijină conducerea grădiniţei în asigurarea sănătăţii şi securităţii copiilor;

Art.Art.Art.Art. 121121121121
(1)(1)(1)(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din grădiniţei poate face demersuri privind atragerea de re-
surse financiare, care vor fi gestionate de către instituţie constând în contribuţii, donaţii,sponsorizări
etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinatate,care vor fi utilizate pentru:
a)a)a)a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului grădiniţei, a bazei materiale şi sportive;
b)b)b)b) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
c)c)c)c) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
d)d)d)d) alte activităţi care privesc bunul mers al grădiniţei sau care sunt aprobate de adunarea generală a
părinţilor pe care îi reprezintă.
(2)(2)(2)(2) Organizaţia de părinţi colaboreazaă cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, jude-ţean,
regional şi naţional.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL VI.VI.VI.VI. ContractulContractulContractulContractul educaeducaeducaeducaţţţţionalionalionalional

Art.Art.Art.Art. 122122122122
(1)(1)(1)(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt
înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul
regulament. Acesta este particularizat la nivelul grădiniţei noastre prin decizia consiliului de admi-
nistraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.

Art.... 123123123123
(1)(1)(1)(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul grădiniţei.
(2)(2)(2)(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act
adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art.Art.Art.Art. 124124124124
(1)(1)(1)(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor
semnatare — respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele
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sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor,
obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
(2(2(2(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(3)(3)(3)(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în con-
tractul educaţional.

(4)(4)(4)(4) Comitetul de părinţi al grupei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contrac-
tul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în
cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLULCAPITOLULCAPITOLULCAPITOLUL VII.VII.VII.VII.
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa şşşşiiii comunitatea.Parteneriate/Protocoalecomunitatea.Parteneriate/Protocoalecomunitatea.Parteneriate/Protocoalecomunitatea.Parteneriate/Protocoale îîîîntrentrentrentre grgrgrgrăăăădinidinidinidiniţăţăţăţă şşşşiiii altialtialtialti parteneriparteneriparteneriparteneri educaeducaeducaeducaţţţţionaliionaliionaliionali

Art.Art.Art.Art. 125125125125
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţtii locale colaborează
cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 126126126126
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş poate realiza
parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organiza-
ţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor
direcţi ai educaţiei.

Art. 127
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,loc.nr.7,loc.nr.7,loc.nr.7,loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş de sine stătător
sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice
şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguverna-
mentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe
baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă intere-
sate.
Art.Art.Art.Art. 128128128128
GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş, în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile
administratiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotăarârii consiliului de adminis-
traţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite.
Art.Art.Art.Art. 129129129129
(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi
/programe educaţtionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de grădiniţă.



GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.7
SIGHETU MARMAŢIEI
JUD.MARAMUREŞ

Sighetu Marmaţiei, Str. Unirii , nr21 B
Tel. 0262311960, fax. 0262311960
e-mail: gradinitanr7sighet@yahoo.com

(2)(2)(2)(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propaganda electorală, de
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3)(3)(3)(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru imple-
mentarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii
copiilor şi a personalului în perimetrul grădiniţei.
Art.Art.Art.Art. 130130130130
(1)1)1)1) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş încheie
protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, politie, jandarmerie,
instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educa-
ţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al grădiniţei.
(2(2(2(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3)(3)(3)(3) În cazul derulării unor activităţi îin afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor.
(4)(4)(4)(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul grădini-ţei,
prin comunicate de presa şi prin alte mijloace de informare.
(5)(5)(5)(5) GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş poate încheia
protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinatate,
având ca obiectiv principal dezvoltarea personaliăţii copiilor, respectâandu-se legislaţia în vigoare
din statele din care provin instituţiile respective.
(6)(6)(6)(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a
activităţtilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în grădiniţă.

TITLULTITLULTITLULTITLUL X.X.X.X. DispoziDispoziDispoziDispoziţţţţiiiiiiii tranzitoriitranzitoriitranzitoriitranzitorii şşşşiiii finalefinalefinalefinale

Art.Art.Art.Art. 131131131131
În GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţacuacuacuacu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetunr.7,loc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei,jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş se asigură drep-
tul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor şi a personalului
din unitate.
Art.Art.Art.Art. 132132132132

(1) Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării în consiliul de administraţie al
grădiniţei , conform dispoziţiilor legale în vigoare,.
Art.Art.Art.Art. 132132132132
La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentului anterior de organizare
şi funcționare a GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţeieieiei cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetuloc.Sighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţiei,iei,iei,iei, jud.Maramurejud.Maramurejud.Maramurejud.Maramureşşşş.
Art.Art.Art.Art. 133133133133
Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.



GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.7
SIGHETU MARMAŢIEI
JUD.MARAMUREŞ

Sighetu Marmaţiei, Str. Unirii , nr21 B
Tel. 0262311960, fax. 0262311960
e-mail: gradinitanr7sighet@yahoo.com

ColectivulColectivulColectivulColectivul dededede lucru:lucru:lucru:lucru:

DirectorDirectorDirectorDirector RRRRîșîșîșîșcocococo PaulaPaulaPaulaPaula ElisabetaElisabetaElisabetaElisabeta

PersonalPersonalPersonalPersonal didacticdidacticdidacticdidactic ROMANROMANROMANROMAN AncaAncaAncaAnca

PersonalPersonalPersonalPersonal didacticdidacticdidacticdidactic COSTINCOSTINCOSTINCOSTIN AncaAncaAncaAnca

PersonalPersonalPersonalPersonal didacticdidacticdidacticdidactic BLEDEABLEDEABLEDEABLEDEA AlinaAlinaAlinaAlina

ReprezentantReprezentantReprezentantReprezentant alalalal ppppăăăărinrinrinrinţţţţilorilorilorilor RADRADRADRAD FlorinFlorinFlorinFlorin

ReprezentantReprezentantReprezentantReprezentant alalalal ppppăăăărinrinrinrinţţţţilorilorilorilor ALECALECALECALEC NicoletaNicoletaNicoletaNicoleta

ReprezentantReprezentantReprezentantReprezentant organizaorganizaorganizaorganizațțțțieieieie sindicalsindicalsindicalsindicalăăăă VIVIVIVIȘȘȘȘOVANOVANOVANOVAN DanielaDanielaDanielaDaniela DinaDinaDinaDina
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GrGrGrGrăăăădinidinidinidiniţţţţaaaa cucucucu ProgramProgramProgramProgram PrelungitPrelungitPrelungitPrelungit nr.7,nr.7,nr.7,nr.7, loc.loc.loc.loc. SighetuSighetuSighetuSighetu MarmaMarmaMarmaMarmaţţţţieiieiieiiei, jud.jud.jud.jud. MaramureMaramureMaramureMaramureşşşş
Am luat la cunoştiinţă:

IODI RODICA

TIRAN ANAMARIA

COSTIN ANCA

BOICIUC ALEXANDRA

ULICI MARIA

KOVACS-POP OANA

BOICIUC CRISTINA

TĂMAȘ DAȘA

ROMAN ANCA

VIȘOVAN DANIELA

OROSZ ELENA

BLEDEA ALINA

IVAŞCU ILEANA

MUNTEAN ANUŢA

NEMEŞ FLORICA

BLEDEA ANGELA

MOIŞ ILEANA

MIHALI LIVIA

LIHET ILDIKO

ŞOFINEŢI LILIANA

NEMEŞ MINODORA

RÎŞCO PAULA

PLOPIŞAN MARIANA
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ANEXĂ la regulament

Modelul contractului educaţional

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4183/2022, ale Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

se încheie prezentul

CONTRACT EDUCAŢIONAL

I.I.I.I. Părţile semnatare

1.1.1.1. Unitatea de învăţământ GRGRGRGRĂĂĂĂDINIDINIDINIDINIŢŢŢŢAAAA CUCUCUCU PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM PRELUNGITPRELUNGITPRELUNGITPRELUNGIT NR.7NR.7NR.7NR.7, cu sediul în
localitatea SIGHETU MARMATIEI str. UNIRII, str. 21/B, jud. MARAMUREȘ, reprezentată prin
director, doamna/domnul prof. RÎŞCO PAULA ELISABETA

2.2.2.2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul…………………………………………… ,
părinte/tutore/susţinător legal al preșcolarului, cu domiciliul în…………………...
……………………………………………
3.3.3.3. Beneficiarul direct al educaţiei, …………............................ preșcolar
II.II.II.II. Scopul contractului

Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de
învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi
ai educaţiei.

III.III.III.III. Drepturile părţilor

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

IV.IV.IV.IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:

1.1.1.1. Unitatea de învăţământ se obligă:
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a)a)a)a)să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;

b)b)b)b)să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a
muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;

c)c)c)c)să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în
vigoare;

d)d)d)d)să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei
specifice în vigoare;

e)e)e)e)ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor, şi un comportament responsabil;

f)f)f)f)să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,
integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;

g)g)g)g)să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;

h)h)h)h)să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau
fizic elevii;

i)i)i)i)să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu condiţionează
această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje;

j)j)j)j)să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în
niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a
personalului unităţii de învăţământ;

k)k)k)k)să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism
religios.

2.2.2.2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:

a)a)a)a)asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea
elevului până la finalizarea studiilor;

b)b)b)b)prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,
în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării de
sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ;



GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.7
SIGHETU MARMAŢIEI
JUD.MARAMUREŞ

Sighetu Marmaţiei, Str. Unirii , nr21 B
Tel. 0262311960, fax. 0262311960
e-mail: gradinitanr7sighet@yahoo.com

c)c)c)c)trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu
potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături,
rinoree etc.);

d)d)d)d)ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru
a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;

e)e)e)e)răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;

f)f)f)f)respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

g)g)g)g)prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.

3.3.3.3. Elevul are următoarele obligaţii:

a)a)a)a)de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

b)b)b)b)de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,
particular şi confesional autorizat/acreditat;

c)c)c)c)de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de
învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;

d)d)d)d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;

e)e)e)e)de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor,
normele de protecţie a mediului;

f)f)f)f)de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
din portofoliul educaţional etc.;

g)g)g)g)de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

h)h)h)h)de a nu aduce sau difuza în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

i)i)i)i)de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
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j)j)j)j)de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;

k)k)k)k)de a nu introduce şi/sau a face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau
alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;

l)l)l)l)de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

m)m)m)m)de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi
şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;

n)n)n)n)de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea
acesteia;

o)o)o)o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul
profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/profesorului diriginte.

V.V.V.V. Durata contractului

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.

VI.VI.VI.VI. Alte clauze vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4183/2022, Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Încheiat astăzi, ……………........………, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea şcolară,
GRGRGRGRĂĂĂĂDINIDINIDINIDINIŢŢŢŢAAAA CUCUCUCU PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM PRELUNGITPRELUNGITPRELUNGITPRELUNGIT NR.7NR.7NR.7NR.7

Beneficiar indirect,
…………………

Am luat cunoştinţă.


