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1. PREVEDERI GENERALE 

  

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara 

cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea unităților preșcolare în conformitate cu 

Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea  drepturilor copilului și 

Ordin-cadru nr 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de 

învățământ preuniversitar, O.M.E.C. și O.M.S. nr.5487/1494/2020 privind stabilirea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS- CoV2, O.M.S.  Nr. 787/ 28 

august 2020 privind normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, ghid M.E.C. „Un an școlar altfel… Ghidul pentru unitățile de 

învățământ preșcolar”, Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației, H.G. Nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, OMEN nr. 4694/02.08.2019 de aprobare a Curriculumului pentru educație 

timpurie,  O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub Nr. 435  din data de 17.04.2019, cu hotărârile 

de guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș. 

(2) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 

elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de 

lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor sindicale și ai părinţilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi 

modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările 

ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 

înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de 

învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ.  
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(7) Educatoarele/profesorii pentru învăţământul preşcolar au obligaţia de a prezenta anual 

părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul 

unităţii de învăţământ, părinţii și 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. 

(8) 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 unităţii de 

învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către 

organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi 

aprobare prevăzute în prezentul regulament. 

(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

(10) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 

art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a 

consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au 

membri în unitatea de învaățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învățământ preuniversitar. 

ART. 2 Prevederile Legii Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,  aduc în atenția noastră, a tuturor, un nou concept: acela al educației timpurii, ca 

primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, care asigură intrarea copilului în sistemul 

de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. 

De asemenea, Legea Educației Naționale menționează cele două niveluri ale educației timpurii: 

nivelul antepreșcolar, pentru copiii cu vârste între 0-3 ani și nivelul preșcolar, pentru copiii cu 

vârste între 3-6 ani. 

ART. 3 Educaţia timpurie, învăţământ antepreşcolar şi învăţământul preşcolar se realizează şi 

funcţionează în conformitate cu: 

 Legea Educaţiei Naţionale, publicată în M.O. Nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/02.08.2019 și 

documentele suport de aplicare a acestuia, emise de către M.E.N., Direcția 

Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial.  

 Scrisoare metodică „Un an școlar altfel.........”, pentru anul școlar 2020-2021; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 
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 Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 OM 3850/17.05.2010 „Standardele privind materialele de predare învăţare în educaţia 

timpurie”; 

 OM 3851/17.05. 2010 –„Normativ de dotare minimală pentru serviciile de educaţie 

timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani”; 

 Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie 

timpurie; 

 Standardele specifice de calitate pentru învăţământul preşcolar – proiect; 

 Standardele specifice de calitate pentru învăţământul antepreşcolar- proiect; 

 Standardele de acreditare aprobate prin HG. 21/2007; 

 Standardele de referinţă aprobate prin HG. 1534/2008; 

 Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii-PRET; 

 UNICEF - Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. 

ART. 4 Educaţia timpurie se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor 

la educaţie şi la protecţie, indiferent de condiţia socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, 

apartenenţă politică sau religioasă a părinţilor. 

ART. 5 În România educaţia timpurie de stat este gratuită. 

ART. 6 Organizarea şi funcţionarea învăţământului antepreşcolar şi preşcolar se realizează în 

conformitate cu standardele cuprinse în documentele naţionale şi internaţionale: pacte, tratate, 

convenţii şi protocoale cu privire la drepturile şi educaţia copilului, la care România a aderat. 

ART. 7 Prin toate demersurile care se întreprind în unitatea de educaţie timpurie, atât pentru 

copii, cât si pentru părinţi, se respectă prevederile Constituţiei României. 
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2. OBIECTIVE GENERALE ȘI PARTICULARE ALE INSTITUŢIEI - PRINCIPII GENERALE 

ART. 8 - Activitatea desfăşurată în grădiniţă are la bază reforma educaţiei timpurii, tinde spre 

atingerea standardelor europene, asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea cu 

învăţământul european; - dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului 

potrivit ritmului propriu si trebuinţelor sale. 

ART. 9 - Educaţia timpurie asigură stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării lui 

în plan intelectual, socio-afectiv şi psiho-motric, ţinând cont de particularităţile specifice de 

vârstă ale acestuia. 

ART. 10 - Învăţământul preşcolar şi antepreşcolar asigură şanse egale de pregătire pentru 

şcoală tuturor copiilor care frecventează grădiniţa, potrivit legislaţiei în vigoare. 

ART. 11 - Prin O.M. 4321 din 31.08.1999 privind adoptarea programului educaţional 

“Organizarea învăţământului preprimar” grădiniţa este considerată treaptă de pregătire 

preprimară.  Conform art. 23 alin (1) din Legea Educației Naționale, Nr. 1/11.01.2011, cu 

modificările și completările ulterioare, sistemul național de învățământ preuniversitar 

cuprinde, ca prim nivel, educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) 

și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. 

ART. 12 - Pregătirea pentru şcoală se realizează ca proces global, armonios şi unitar, care 

vizează nu numai volumul de cunostinţe ci, în egală măsură, toate capacităţile care definesc 

dezvoltarea integrală a personalităţii copilului. 

ART. 13 - Educaţia timpurie se adresează tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinţe speciale 

care au nevoie de recuperare/ reabilitare şi de integrare. Pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale, integraţi în grădiniţa noastră se respectă în totalitate legislaţia în vigoare, 

precum şi principiile care fundamentează protecţia şi educaţia acestei categorii de copii, 

se întocmesc programe de activităţi speciale. 

ART. 14 - PRINCIPII GENERALE care stau la baza organizării si funcţionării unităţii de educaţie 

timpurie la Grădiniţa P.P. Nr. 26 Timişoara: 

 Principiul educaţiei centrate pe copil (cunoașterea, respectarea şi valorizarea 

unicităţii copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia)  

 Principiul respectării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, dreptul la liberă 

exprimare etc.) 

 Principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a activităţilor, 

multidisciplinară/interdisciplinară)  
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 Principiul interculturalităţii (cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor 

naţionale şi ale celorlalte etnii) 

 Principiul echităţii şi nondiscriminării 

 Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil (dependenţa 

rezultatelor educaţiei de ambele părţi participante în proces, atât de 

individualitatea copilului, cât şi de personalitatea educatorului/ părintelui) 

 Principiul educaţiei globale şi individualizate 

 Principiul asigurării serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în situaţii speciale şi 

pentru copiii proveniţi din medii defavorabile, din familii monoparentale, 

dezmembrate sau din familii în care părinţii sau susţinătorii legali au probleme de 

sănătate/ sunt plecaţi la muncă în străinătate. Potrivit acestui principiu grădiniţa 

oferă sprijin copiilor care provin din familii cu probleme sociale (părinţi pensionari 

de boală, copii aflaţi în îngrijirea bunicilor, copii orfani): reducerea taxei pentru 

alocaţia de hrană, scutirea de taxă pentru alocaţia de hrană, sprijin material care 

constă în îmbrăcăminte, cadouri de Crăciun și de Sf. Paști, de 1 Iunie prin 

aprobarea în Consiliul de Administrație al grădiniţei. 

 Principiul cooperării cu familia şi comunitatea locală, ca parteneri egali în educaţia 

copilului, se referă la asigurarea unui sprijin real pentru dezvoltarea armonioasă a 

acestuia. 

 Principiul asigurării respectului faţă de copil, ca fiinţă umană care are nevoie de 

ocrotire, de instrucţie şi de educaţie, de supraveghere, de dragoste şi de 

sensibilitate din partea adulţilor. 

ART. 15 - În toată activitatea desfăsurată în grădiniţa noastră se respectă dreptul copilului la 

joc ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor 

educaţionale. 

Art. 16 - ORGANIZAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIŞOARA 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 şcolarizează, cu prioritate, preşcolarii de 2/3-6 

ani care, în principal, au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ, fără ca acest 

lucru să constituie un criteriu specific sau de departajare la înscriere. Înscrierea se face în urma 

unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal și se aprobă de 

către consiliul de administrație al unității de învățămaânt, în limita planului de școlarizare 

aprobat, în baza unei metodologii și proceduri specifice elaborate de către M.E.C. și/sau I.S.J.. 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara nu are criterii specifice de înscriere a preșcolarilor. 
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3. STRUCTURA, TIPURILE, FORMELE ŞI MODALITĂȚILE DE ORGANIZARE ȘI DE 

INTEGRARE A COPIILOR ÎN UNITATEA DE EDUCAŢIE TIMPURIE 

ART. 17  – Grădiniţa funcţionează în anul şcolar 2020-2021 astfel: 06.00-18.00, programul 

preșcolarilor fiind 08:00- 17:00, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2 din 

04.09.2020 prin care se aprobă P.O.C.M.04 privind stabilirea modalităților de desfășurare a 

activităților activităților didactice, de predare și instruire, în cadrul unității de învățământ, în 

condițiile ordinului comun al MEC și MS nr. 5487/1494/01.09.2020. 

ART. 18- Datorită cererilor mari din partea părinţilor, dar mai ales a necesității încadrării în 

costul standard/elev impus de lege, pentru finanțarea de la bugetul de stat,  suntem obligaţi de 

a înscrie mai mulţi copii decât cifra maximă admisă de legislație. În felul acesta suntem nevoiţi 

să răspundem rolului grădiniţei de sprijin social al comunităţii locale, de a veni în întâmpinarea 

nevoilor comunităţii. 

ART. 19 - Grădiniţa se obligă să respecte prevederile legale privind asigurarea condiţiilor de 

funcţionare, igienico-sanitare şi de securitate pentru viaţa şi sănătatea copiilor. Personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este direct răspunzător de asigurarea securităţii 

copiilor. 

ART. 20 – (1) Înscrierea copiilor la grădiniţă, în anul școlar 2020-2021, se realizează conform 

Notei MEC Nr. 791/04.05.2020. 

PLAN DE ȘCOLARIZARE PROPUS: P. P. 480 de preşcolari 

REALIZAT :  477 de preşcolari 

 Grupe NIVEL PREȘCOLAR, cu predare în LIMBA ROMÂNĂ- 18 

NIVEL I 

 5 GRUPE MICI 3- 4 ANI 

 5 GRUPE MIJLOCII 4-5 ANI 

NIVEL II 

 5  GRUPE MARI 5-6 ANI 

 Grupe NIVEL PREȘCOLAR, cu predare în limba MATERNĂ MAGHIARĂ -2 

 1 GRUPĂ MICĂ-MIJLOCIE 

1 GRUPĂ MARE 

 Grupe NIVEL PREȘCOLAR, cu predare în limba MATERNĂ GERMANĂ -1 

1 GRUPĂ MICĂ-MIJLOCIE 

- Nu se percep taxe de înscriere; 

- Este interzisă discriminarea copiilor după orice fel de criteriu. 
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(2) ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ SUNT: 

- Cerere de înscriere; 

- Copie după certificatul de naştere al copilului; 

- Copie xerox CI sau BI părinţi; 

- Adeverinţe de angajat ale părinţilor; 

- Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; 

- Aviz epidemiologic, eliberat potrivit reglementărilor în vigoare; 

- Fişa cu vaccinările copilului; 

(3) Educatoarele nu primesc în grupă preşcolari care nu sunt înscrişi în „Registrul de înscriere 

a copiilor”. 

ART. 21 – (1) Datele personale, extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se 

consemnează în Registrul de evidenţă a înscrierii copiilor. 

Răspunde: Ördög Monika – secretar 

(2) Responsabil cu protecția datelor personale, conform GDPR, este Compartimentul 

Secretariat, Dna Ördög Monika. 

ART. 22 – (1) Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii: 

- în caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului; 

- în cazul în care copilul absentează 30 zile consecutiv, fără motivare. 

(2) Educatoarele au obligaţia să aducă la cunoştinţa conducerii grădiniţei numele 

copiilor care absentează nemotivat şi care trebuie scoşi din evidenţa grădiniţei. 

ART. 23 – (1) Calcularea alocaţiei de hrană pentru preşcolari se face prin consultarea 

comitetelor de părinţi, astfel încât suma alocată să fie în conformitate cu cerinţele OMS 

1955/1995 privind asigurarea gramajului/copil şi a necesarului de calorii/copil. Suma pentru 

alocaţia de hrană se aprobă în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara, la 

care participă obligatoriu reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 

(2) Obligaţia de achitare a alocaţiei de hrană revine părinţilor în primele 10 zile ale lunii în 

curs. Părinţii care întârzie frecvent cu achitarea alocaţiei de hrană sunt îndrumaţi spre 

grădiniţe cu program normal. 

ART. 24 - Este interzis cadrelor didactice să adune bani de la părinţi pentru activităţi/acţiuni 

derulate în grădiniţă. Fiecare grupă va avea un părinte casier care va gestiona (încasa şi plăti) 

sumele aferente activităţilor cuprinse în planul managerial. Ex. activităţi extracurriculare 

organizate de Crăciun, 1 Iunie, limba engleză, înot, judo, balet, dans modern ş.a.  

ART. 25 - (1) Pentru buna desfășurare a activităţii, întregul personal are obligaţia să respecte 

următorul program: 
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a) PROGRAMUL GRĂDINIŢłEI: Zilnic: 6: 00- 18:00 - program prelungit 

b) Preșcolari : Luni-Vineri, 08:00-17:00, în conformitate cu hotărârii Consiliului de 
Administrație nr. 2 din 04.09.2020 prin care se aprobă P.O.C.M.04 privind stabilirea 
modalităților de desfășurare a activităților activităților didactice, de predare și instruire, în 
cadrul unității de învățământ, în condițiile ordinului comun al MEC și MS nr. 
5487/1494/01.09.2020 

Cadrele didactice consultă Programul zilnic (cu reperele orare) stabilit de Ministerul 
Educaţiei Naționale în procesul de definitivare și aprobare a Programului zilnic din cadrul 
Regulamentului de ordine interioară. În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin 
o activitate sau un moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text şi cânt, activitate de 
educaţie fizică, moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). 
Totodată, cadrul didactic va avea în vedere expunerea copiilor la factorii de mediu, ca o 
condiţie pentru menţinerea stării de sănătate şi de călire a organismului şi va scoate copiii în 
aer liber cel puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp (mențiuni clare și explicite legate de acest 
aspect vor fi trecute în Contractele educaționale care se încheie cu părinții). Lectura rămâne 
una dintre cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi. Cu cât apropierea 
copilului de carte se face mai devreme, cu atât mai importante şi mai durabile sunt efectele ei 
în domeniul limbajului, al comunicării, precum şi în cel al comportamentului şi al socializării. În 
acest context, pentru a potența efectul demersurilor inițiate, încă din 2002, în cadrul 
proiectului național Să citim pentru mileniul III, se statuează, ca moment obligatoriu, de 10-15 
minute/zi, Momentul poveștilor. Educatoarea are libertatea de a plasa acest moment în 
programul zilnic al copiilor, în funcție de modul în care își gândește derularea activităților din 
zi, în funcție de temele abordate, de disponibilitatea copiilor etc., respectiv: fie la Întâlnirea de 
dimineață, fie ca moment de tranziție, fie la sfârșitul zilei sau a primei părți a zilei - înainte de 
masă, înainte de somn, înainte de plecarea acasă etc.  

c) Personal de conducere:  8:00 – 16:00  
d) Personal didactic: Conform prevederilor art. 262. din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea personalului didactic de 
predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe 
săptămână, şi cuprinde: a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire 
practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ; b) 
activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică; c) activităţi de educaţie, complementare 
procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii.  
Programul zilnic de activitate efectivă cu copilul la grupă este de 5 ore pe zi, respectiv 

de 25 de ore pe săptămână, după cum urmează:  

Tura I - 8:00 – 13:00 

Tura II - 12:30 – 17:30 

Activitatea personalului didactic de predare este completată zilnic cu 3 ore de 

activitate de pregătire metodico-științifică, în care se realizează: proiectarea curriculară, 

proiectarea și pregătirea activității zilnice, studiul individual, confecționarea materialului 

didactic, consemnarea observaţiilor asupra copiilor în Caietul de observații/Observator şi a 

progresului individual al copiilor în Fişele de apreciere a progresului individual al copilului 
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înainte de intrarea în clasa pregătitoare sau în alte instrumente de monitorizare/înregistrare 

avizate de MEC, proiectarea activităților extrașcolare sau a unor activități din cadrul 

proiectelor educaționale derulate, amenajarea sau reorganizarea ambientului educațional, 

organizarea de expoziții cu produse ale activităţii copiilor, conceperea unor fișe de lucru 

pentru copii, participări la cursuri de formare, la schimburi de experiență, la activități în 

parteneriat cu familia sau cu alți parteneri educaționali etc. Activitatea zilnică, de pregătire 

metodico-științifică, se poate desfășura și în afara spațiului grădiniței: bibliotecă, altă unitate 

preșcolară/școlară, centre de pregătire în educație etc., în scopul schimbului de bune practici.  

Într-o singură zi din săptămână (stabilită la nivel de județ/sector al municipiului 

București), cele 3 ore de activitate de pregătire metodico-științifică vor fi desfășurate în 

instituția de învățământ. Acest lucru se va concretiza prin derularea unor întâlniri ale 

cadrelor didactice din aceeaşi instituţie şi/sau din aceeaşi comisie metodică cu scopul de a 

încuraja procesul de reflecție și autoreflecție cu privire la demersul didactic desfășurat cu 

copiii: exemple de bune practici, vulnerabilități, găsirea unor soluții la problemele existente, 

diseminarea unor aspecte relevante însușite în cadrul cursurilor de formare, clarificarea unor 

aspecte legate de aplicarea strategiilor didactice, de integrare a unor conținuturi, de evaluare a 

demersului didactic și de adaptare la nevoile și interesele individuale ale copiilor etc. Activităţii 

metodice săptămânale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să i se acorde o 

deosebită importantă, întrucât conduce la crearea unei atmosfere efervescente, lucrative, la 

formarea unei viziuni unitare între membrii aceluiaşi colectiv didactic pe probleme 

educaţionale, şi, în cele din urmă, la construirea ethosului instituţiei de învăţământ. 

În situații deosebite, impuse de ethosul unității de învățământ, cadrul didactic poate fi 

convocat de către conducerea instituției pentru ședințe și activități metodico-științifice și/sau 

educative, activități la nivelul comisiilor permanente și/sau temporare de la nivelul unității de 

învățământ, activități suplimentare de consiliere a părinților și/sau de sprijin a copiilor cu 

C.E.S., fără a depăși intervalul de 40 de ore de activitate pe săptămână. 

e) Personal didactic auxiliar :  

 Secretariat – 12:00-16:00, zilnic 

 Administrativ – 07:00-15:00 , cu excepția zilei de joi, când programul este de la 

10:00-18:00 

 Contabilitate – 12:00 – 16:00, zilnic 

f) Personal sanitar 07:00 – 15:00  

g) Personal nedidactic: Tura I - 06:00 -14:00  

                Tura II - 08:00 – 16:00 

               Tura III - 10:00 – 18:00 

h) Bucătar:  06:00 – 14:00 
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(2) În cazuri excepţionale educatoarea grupei poate fi învoită să plece înainte de ora stabilită şi 

atunci copiii rămaşi vor fi predaţi educatoarei de serviciu pe unitate şi învoirea se 

consemnează în registrul de învoiri. 

(3) Orele suplimentare efectuate de personalul didactic şi nedidactic vor fi recuperate prin zile 

libere (în perioada vacanţelor şcolare). 

(4) În cazuri excepţionale se admit învoiri, numai dacă persoana învoită este înlocuită de o 

colegă din unitate (sau un cadru didactic calificat), cu acordul conducerii grădiniţei. Cadrul 

didactic are obligaţia să solicite prin cerere scrisă învoirea și să specifice în scris numele 

persoanei care o înlocuieşte. Învoirile se consemnează în „Registru de învoiri” în care se 

specifică motivul învoirii şi persoana care o înlocuieşte. 

ART. 26 – Consiliul de Administrație şi directorul grădiniţei răspund de repartizarea corectă a 

copiilor la grupă/constituirea grupelor pe criterii de vârstă, de respectarea principiului 

continuităţii în repartizarea cadrelor didactice la grupe, de raportarea corectă a planului de 

şcolarizare. 

ART. 27 – (1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare stabileşte proceduri 

pentru funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă: 

A. Sistemul de comunicare formală internă cu personalul propriu. 

Informări 

Discuţii 

Afişarea informaţiilor la avizier și, după caz, pe site-ul unității de învățământ 

Note scrise 

Convocator 

Registru de evidenţă  

Telefonic (în cazuri urgente) 

Email  

      B.  Sistemul de comunicare formală externă cu părinţii 

a) Comunicarea formală externă cu părinţii se realizează prin: 

 şedinţele cu părinţii; 

 „FORUM-ul PĂRINŢILOR” prin intermediul Internetului. Fiecare educatoare are adresa 

de mail pentru comunicarea cu părinţii. Derularea unor activităţi cu familia (se încheie 

Protocol de colaborare cu familia la nivelul fiecărei grupe şi cu Consiliul Reprezentativ 

al Părinţilor la nivel de unitate) „Şcoala Părinţilor”, utilizarea mecanismelor de feed-

back, aplicarea unor chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al părinţilor, 

promovarea stilurilor consultative şi participative de management, proiectarea 

acţiunilor „Opinia dumneavoastră” - colectarea opiniei prin cutiuţele speciale amenajate 
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în vestiarele centrale; este proiectată organizarea lectoratelor cu părinţii „Relaţia 

părinte – copil - o problemă rezolvată”, publicarea unor articole pentru părinţi în 

revistele grădiniţei. 

 desfăşurarea unor activităţi de consiliere a părinţilor - obligatoriu – toate cadrele 

didactice – în fiecare zi de marți a săptămânii. În acest sens se va întocmi planificarea 

activităţii de consiliere a părinţilor la nivelul tuturor grupelor. 

b) Comunicarea cu I.Ș.J Timiş,  atât cu inspectorul de specialitate cât si cu celelalte 

compartimente: serviciul plan, contabilitate, tehnic s.a.: - zilnic – secretara grădiniţei Ordog 

Monica are obligaţia de a consulta ultimele apariţii pe forumul IȘJ Timiș, de a înregistra noile 

informaţii și de a informa persoanele interesate/responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 

/situaţiilor. 

c) Comunicarea cu Primăria Timişoara, în calitate de ordonatori terţiari de credite, cu Consiliul 

local. 

d) Comunicarea cu unităţi şcolare, preşcolare / alţi furnizori de educaţie formală şi informală (de 

exemplu, CȘS Timișoara, Clubul Copiilor, Şcoala Gimnazială nr. 18, Scoala Gimnazială nr. 24, 

etc).  

(2) Modalităţile de comunicare instituţională formală (oficială) sunt: adrese oficiale, raportări 

(rapoarte), note informative, referate de necesitate, e-mail–uri oficiale sau comunicarea prin 

telefon sau în cazuri excepţionale solicitarea de audienţe autorităţilor în măsură să sprijine 

desfăşurarea grădiniţei în bune condiţii. Comunicarea instituţională cu alte unităţi de 

învăţământ pe care le stabilim prin prezentul RI sunt: - încheierea de parteneriate 

educaţionale; participarea la proiecte educaţionale; organizarea acţiunilor în cadrul 

festivităţilor prilejuite de Ziua Grădiniţei - Ziua porţilor deschise; Organizarea de acţiuni în 

parteneriat cu învăţătorii; activităţi demonstrative, expoziţii, excursii, drumeţii etc. 

ART. 28 - Definirea modalităţilor de promovare a ofertei educaţionale: site-ul unității de 

învățământ – www.gradinitapp26timisoara.ro,  pliante (reactualizare), pagina web 

(reactualizare), revistele grădiniţei, afişe de popularizare a activităţilor extracurriculare, 

articole în presa locală si judeţeană, organizarea de expoziţii, spectacole, concursuri ș.a. 

ART. 29 - Întregul personal din Statul de funcţii al grădiniţei are obligaţia să studieze şi să 

respecte acest „Regulament de organizare și funcționare”, cunoscut și sub denumirea de 

„regulament de ordine interioară”. 
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4. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR. PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PROGRAMELE, 

METODOLOGIILE DIDACTICE 

ART. 30 – (1) Grădiniţa va respecta structura anului școlar aprobată de MEC pentru anul școlar 

2020-2021, conformitate cu L.E.N. nr. 1/2011 și Ordinul Ministrului Educatiei și Cercetării  nr. 

3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului școlar 2020-2021. 

(2) Anul școlar 2020—2021 are 34 SĂPTĂMÂNI și este organizat în două semestre: primul 

semestru are 17 săptămâni, iar al doilea semestru are 17 de săptămâni. 

(3) Anul școlar 2020—2021 începe pe data de 1 septembrie 2020, se încheie pe data de 31 

august 2021 și se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

Semestrul I 

Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020. 

 În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii 

din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 

Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021. 

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021. 

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021. 

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie - 18 iunie 

2021. Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021. 

Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021. 

Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021. 

Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021. 

 Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021. 

Vacanţa de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep cursurile 

anului şcolar 2021 – 2022. 

(4)Săptămâna Altfel se va desfășura în perioada  14.12 -18.12.2020. 

(5)În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri: 

- 1 și 2 ianuarie; 

-24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Române; 

- prima și a doua zi de Paști; 

- 1 mai; 

- prima și a doua zi de Rusalii; 

- 1 iunie – Ziua Copilului ; 

- 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

-5 octombrie- Ziua Internațională a Educației 

- 30 noiembrie –Sf. Andrei ; 

- 1 decembrie; 

- prima și a doua zi de Crăciun. 
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ART.31 (1) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii 

excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada 

vacanţelor şcolare. 

(3).Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz: 

a)la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum 

și la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general, respectiv cu aprobarea 

inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației și Cercetării; 

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același judet/municipiul Bucuresti - la 

cererea inspectorului scolar general, cu aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educației și cercetării ca urmare a 

hotarârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv 

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

(4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de 

învățământ. 

Art.32 Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

ART. 33 - (1) În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot 

organiza activități educative cu copiii, cu avizul direcției de sănătate publică. 

(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și unitatea de 

învățământ încheie act adițional la contractul educațional prevăzut în anexa la prezentul 

regulament. 

ART. 34 - Grădiniţa P.P. Nr. 26 Timișoara poate fi închisă  30 de zile pe an în condiţii speciale 

de reparaţii capitale, dezinsecţii, curăţenie generală, cu aprobarea Consiliului de Administrație 

al Grădiniţei P.P. Nr. 26 Timișoara şi a ISJ Timiş. 

ART. 35 - În Grădiniţa  P.P. Nr. 26 se respectă Curriculum pentru educație timpurie aprobat 

prin OMEN nr. 4694/02.08.2019 și documentele suport de aplicare a acestuia, emise de 

către M.E.N., Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial.  
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ART. 36 – (1) Planificările calendaristice se întocmesc în conformitate cu precizările metodice 

din Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/02.08.2019 și 

documentele suport de aplicare a acestuia, emise de către M.E.N., precum și cu 

precizările din Scrisoarea metodică pentru anul 2020-2021 emisă de  Direcția Generală 

Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, valabile pentru anul școlar 2020-2021. 

(2) Planificarea anuală se face, în continuare,  în colectiv, pe grupe de vârstă (în perioada 

evaluărilor inițiale). 

(3) Programul anual de studiu pentru nivelul antepreșcolar și pentru nivelul preșcolar se va 

organiza în jurul a şase mari teme (teme de integrare curriculară) Cine sunt/ suntem?, Când, 

cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cine şi cum 

planifică/organizează o activitate?, Cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să 

fiu? (ordinea prezentării nu are o succesiune obligatorie și nu are nicio legătură cu momentul 

din anul şcolar când, pentru o temă sau alta, se pot derula cu copiii, îndeosebi cu preșcolarii, 

diferite proiecte tematice). Pentru intervalul de vârstă 0-3 ani, ca și pentru nivelul 3-5 ani, nu 

este obligatoriu să se parcurgă toate cele șase teme pe parcursul unui an şcolar. În acest 

context, cadrul didactic se poate opri la cel puţin 2 teme anuale (pentru nivelul antepreșcolar) 

și, respectiv, cel puțin 4 teme anuale (pentru nivelul preșcolar), în funcţie de nivelul grupei şi 

de dimensiunile de dezvoltare avute în vedere. În situaţia grupelor cu copii de 5-6 ani se 

recomandă parcurgerea tuturor celor 6 teme anuale de studiu.  

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc 

proiectele/activitățile tematice care urmează a se derula cu copiii. Fiecărei teme anuale de 

studiu (în cazul copiilor de 5-6 ani) sau, după caz, temelor anuale de atudiu selectate de către 

cadrul didactic ( în cazul copiilor de 3-5 ani) li se vor asocia proiecte tematice și săptămâni 

independente, în așa fel, încât pe durata unui an școlar, să fie acoperită toată tematica din 

descriptivul acesteia. 

(4) Planificarea săptămânală a activităţilor se întocmește de către fiecare cadru didactic. Nu 

se preia planificarea din reviste, cărţi sau de pe www.didactic.ro.  

Într-un an şcolar, la nivelul preșcolar, se pot derula cu copiii maximum 7 proiecte 

tematice cu o durată maximă de 5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de 

mai mică amploare (ceea ce este recomandat), variind între 1-3 săptămâni, în funcţie de 

complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. Conform scrisorii 

metodice pentru anul şcolar 2020-2021, se renunță la săptămânile tematice independente și se 

recomandă recurgerea la o planificare în care ar trebui să fie prezente proiecte tematice de 

două sau patru săptămâni (cu posibilitatea de a derula proiectul de două săptămâni integral cu 

o parte dintre copii, față în față și cu cealaltă parte parțial sau de a derula proiectul de patru 

săptămâni cu o parte dintre copii, față în față, în primele două săptămâni și cu ceilalți parțial, de 

acasă, urmând a schimba grupele și modalitatea de lucru în următoarele două săptămâni). 
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ART. 37 - Oferta educaţională, curriculară şi extracurriculară este analizată în Consiliul 

Profesoral al Grădiniţei P.P. Nr. 26 Timișoara, aprobată de Consiliul de Administrație al 

Grădiniţei P.P. Nr. 26 Timișoara, cu avizul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor și promovată 

prin modalităţile anterior amintite la art. 27. alin (1) lit. B din prezentul regulament, conform 

procedurilor interne de circulație a informației la nivel intern și extern. 

ART. 38 –Fundamentarea C.D.Ș. la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara se realizează în 

conformitate cu prevederile Planului-cadru prevăzut prin Curriculum pentru educație 

timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/02.08.2019 și cu prevederile Metodologiei aprobate 

prin O.M.E.N.  Nr. 3593/18.06.2014, respectiv ale Procedurii operaționale P.O. 09.11, Ediția I-

Revizuirea 2, elaborată de I.S.J. Timiș, ce reglementează activitatea de fundamentare a 

C:D.Ș./C.D.L. la nivelul unităților de învățământ. 

 ART. 39 – (1) În Grădiniţa P.P. Nr. 26 Timișoara organizarea activităţilor opţionale se 

realizează în conformitate cu prevederile Curriculumului pentru educație timpurie aprobat 

prin OMEN nr. 4694/02.08.2019 și documentele suport de aplicare a acestuia, emise de 

către M.E.C., Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial și reperele 

procedurale ale I.S.J. Timiș. 

 (2) Activitatea opțională intră în norma cadrului didactic și i se acordă o plajă orară de 0-1 

activitate/săptămână. Activităţile opţionale intră în categoria activităţilor de învăţare, 

respectiv a celor pentru dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în 

grădiniţă. Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoare şi, în acest caz, va 

fi avizată de inspectorul de specialitate sau poate fi aleasă din oferta de programe opționale 

avizate de MEC sau de ISJ. Activităţile opţionale se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare.  

(3) Cadrele didactice din Grădiniţa P.P. Nr. 26 au obligaţia să prezinte, pentru îndrumare şi 

control, directorului, responsabilului Comisiei de Curriculum din Grădiniţa P.P. Nr. 26 

Timișoara, proiectarea curriculară, iar planificarea activităţilor opţionale va fi vizată de 

președintele/responsabilul Comisiei pentru Curriculum, şi prezentată spre avizare directorului 

grădiniţei până cel târziu la data de 1 oct. 2020. 

(4) Pentru încurajarea studiului limbilor străine, în această perioadă de dezvoltare a copilului, 

educatoarele pot face apel la abilitățile dobândite și atestate/certificate în perioada formării 

inițiale/continue și pot utiliza o serie de resurse specifice existente pe piaţa auxiliarelor 

didactice. De exemplu, se poate utiliza metoda CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) sau curriculumul dezvoltat de o echipă de cadre didactice din România participante 

la proiectul Erasmus+ Bilingual Education: a step ahead (2015). 

ART. 40 – (1) Proiectele şi programele educaţionale (locale, judeţene, naţionale, 

internaţionale), la care a aderat unitatea de învăţământ sau cadrul didactic, conţin seturi de 
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acţiuni planificate pe o durată determinată de timp, care să conducă pe termen lung la 

formarea competențelor cheie. Întrucât acestea trebuie realizate într-o secvenţă logică, 

planificarea acestora va ține cont de corelarea cu celelate activităţi desfăşurate cu copiii și de 

evitarea supraîncărcării. Se recomandă ca fiecare cadru didactic să desfăşoare activităţi în cel 

puţin un program/proiect educaţional naţional sau judeţean, specific nivelului preşcolar, în 

funcţie de oportunităţile identificate.  

(2)  Activităţile extracurriculare care privesc educația rutieră, educația ecologică, 

educația pentru sănătate, educația culturală, educația religioasă, educația financiară, 

educația pentru valori, drepturile copilului intră în categoria activităților liber-alese, după 

cum pot intra, la fel de bine, şi în categoria activităţilor de dezvoltare personală și/sau a 

activităților pe domenii experienţiale; totul depinde de tipul şi tema acestor activităţi şi de cât 

de bine se corelează cu tema proiectului sau cu tema săptămânală. Spre exemplificare: uneori 

există posibilitatea să introducem o temă din aceste domenii la Întâlnirea de dimineaţă, dacă se 

leagă de un eveniment relatat de copii (spre exemplu: dacă un copil a auzit de un incendiu şi 

aduce în discuţie acest eveniment, considerăm că atunci este momentul potrivit pentru a face 

educaţie PSI) sau dacă educatoarea găseşte un pretext sau se folosește de un anumit 

eveniment/întâmplare pentru a aduce în atenţia copiilor un nou proiect (exemplu: în drum 

spre grădiniţă educatoarea întâlneşte mai multe persoane care cultivă flori în grădină, în faţa 

blocului/casei etc.; discută cu copiii despre acest lucru şi propune derularea unui proiect cu 

tema „Flori de primăvară”). 

(3) Activităţile extraşcolare se vor planifica şi desfăşura lunar cu prezență fizică directă sau 

online, cu participarea partenerilor educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, 

poliție, agenţi economici, ONG-uri etc.). 

(4) Activitatea de consiliere educațională a părinților susţinută, de regulă, de cadrele 

didactice în parteneriat cu consilierul școlar din CJRAE (Centul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională) și desfăşurată săptămânal, în baza O.M. nr. 5132/2009 şi Precizărilor 

MEN nr. 46267/28.09.2010, necesită o proiectare anticipată pentru perioade mai mari de timp 

(un semestru sau pentru intervalul dintre o vacanţă şi alta), pentru a asigura o comunicare 

constantă, promptă și eficientă cu părinţii. Cadrul didactic trebuie să-şi anticipeze atent această 

activitate, în corelare cu tema propusă. Pentru aceasta, se recomandă ca fiecare cadru didactic 

să elaboreze un portofoliu care să conţină materiale-suport pentru temele de consiliere – 

concepute sau preluate din diverse surse (valide şi relevante). În acelaşi timp, fiecare cadru 

didactic va răspunde întrebărilor şi solicitărilor uzuale ale părinţilor, chiar dacă acestea nu se 

încadrează în tema planificată. În situaţia în care tema propusă de părinţi nu poate fi 

soluţionată atunci când a fost formulată, din cauze variate (informaţii insuficiente, context 

educaţional neadaptat etc.), cadrul didactic anunţă părintele/părinţii că se va documenta şi va 

furniza răspunsurile solicitate la o dată anunţată.  
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ART. 41 – (1) Documentele de evidenţă a activităţii cadrelor didactice din grădiniţă vor fi 

realizate în conformitate cu Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020—2021, emisă de către 

Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial. 

(2)  La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara, cadrele didactice completează Condica de 

prezență și evidență a activității educatoarei (cunoscută sub denumirea Caietul 

educatoarei/Portofoliul educatoarei). 

(3) Condica de prezență și evidență a activității educatoarei (cunoscută sub denumirea Caietul 

educatoarei/Portofoliul educatoarei), pe care educatoarea o completează, constituie document 

juridic justificativ atât al prezenţei efective la grupă, cât și al parcurgerii programului zilnic cu 

copiii, va fi semnată zilnic. 

(4) Condica de prezență și evidență a activității educatoarei (cunoscută sub denumirea Caietul 

educatoarei/Portofoliul educatoarei)- în care se consemnează activitatea instructiv-educativă și 

activitatea metodică – este document juridic și se predă pe bază de semnătură (la sfârșitul 

anului şcolar), persoanelor care răspund de arhivarea documentelor grădiniţei. 

ART. 42 – (1) Obligatoriu, la nivelul fiecărei grupe, cadrele didactice vor utiliza „instrumentele 

recomandate” în Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr. 

4694/02.08.2019 și documentele suport de aplicare a acestuia, emise de către M.E.C., 

precum și cu precizările din Scrisoarea metodică pentru anul 2020-2021 emisă de  

Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, valabile pentru anul 

școlar 2020-2021,  pentru a fi utilizate la înregistrarea diferitelor aspecte privind activitatea 

cu copiii şi activitatea personală. 

(2) Cadrele didactice din educația timpurie utilizează o serie de documente pentru 

înregistrarea copiilor în instituție/la grupă, pentru înregistrarea prezenței zilnice a acestora, a 

activităților cu copiii și a rezultatelor obținute cu aceștia, precum și pentru proiectarea fiecărei 

activități în parte, respectiv:  

 Condica de evidență a activității didactice din educația timpurie/Planificarea 

săptămânală;  

 Catalogul grupei  

 Caietul de observații privind progresele copiilor (SUNT DOCUMENTE ȘCOLARE)  

 Fişele de apreciere a progresului individual al copilului înainte de intrarea în clasa 

pregătitoare 

 Proiectele tematice 

 Proiecte didactice pentru toate tipurile de activități, cu mențiunea că pentru proiectele 

de activitate integrată sunt necesare și scenarii de activitate 

 Planificarea și documentarea activităților derulate pentru dezvoltare profesională, 

pentru activitatea cu părinţii, pentru activitatea cu școala, pentru activitățile 

extracurriculare.  
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Suplimentar, cadrele didactice din unitățile de educație timpurie, vor adăuga 

portofoliului lor profesional următoarele materiale: 

 Materialele didactice confecţionate, fişe de lucru şi de evaluare, modele de lucrări 

artistico-plastice şi practice 

 Proiecte educative, protocoale de colaborare, studii de specialitate 

 Portofoliile copiilor 

 Mapa cu materiale-suport pentru temele de consiliere – concepute sau preluate din 

diverse surse, pentru a putea veni în sprijinul părinţilor 

 CV – Curriculum vitae 

 Copii ale documentelor de studii. 

Art. 42 – (1) Educatoarele debutante și cadrele didactice nou intrate în învăţământul prescolar 

au obligaţia de a întocmi zilnic proiecte de activitate.  

(2)Proiectările anuale și semestriale vor fi prezentate pentru verificare și avizare comisiei 

de curriculum și directorului grădiniţeim până cel târziu la 15.10.2020. 

(3) În fiecare vineri cadrele didactice prezintă responsabilului Comisiei de Curriculum 

și/sau directorului proiectarea curriculară pentru săptămâna următoare. 

Art. 44 - În conformitate cu scrisoarea metodică, cadrele didactice trebuie să întocmească 

proiecte de activităţi (debutanţi până la definitivat), schiţe de proiecte didactice (definitivat, 

gradul II și gradul I). 

Art. 45 – (1) EVALUAREA REZULTATELOR PREŞCOLARILOR. Conform Scrisorii metodice 

pentru anul școlar 2020-2021, „Un an școlar altfel.....”, octombrie  2020, emisă de MEC, Direcția 

Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, cadrele didactice din Grădiniţa PP 

Nr. 26 au obligaţia de a respecta întocmai procedurile de evaluare a copiilor. 

(2) Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin 

raportarea la norme de grup (relative). Iar, progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie, 

înregistrat, comunicat și discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate). 

De asemenea, evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat 

copilul?), predicţie (este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, și 

în special pentru intrarea în școală?) şi diagnoză (descrierea stării de fapt și identificarea 

aspectelor care perturbă dezvoltarea copilului). O evaluare eficientă este bazată pe observare 

sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic, pe dialogul cu părinţii şi pe 

date confirmate de portofoliul copilului, fişe etc. 

(3) La fiecare început de an şcolar, primele două săptămâni (de regulă, până în jurul datei de 1 

octombrie) sunt rezervate culegerii de date despre copii - evaluării iniţiale. Educatoarele vor 

observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și vor dialoga atât cu 

părinţii cât şi cu copiii în vederea obţinerii unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu 

privire la dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunostinţe și deprinderi al copiilor din grupa la 
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care lucrează. Toate aceste informații pot fi consemnate în Caietul de observații asupra copiilor 

sau în Fișa de apreciere a progresului și vor sta la baza elaborării Caracterizării grupei și, 

ulterior, planificării calendaristice anuale. 

(4) În ceea ce privește evaluarea continuă, educatoarele au o serie de oportunităţi în 

programul zilnic pentru realizarea acesteia. Totodată, nu trebuie să pierdem din vedere 

procesul de evaluare derulat ca parte a fiecărui proiect derulat cu copiii pe parcursul anului 

școlar. 

(5) Sfârșitul semestrului I, sfârșitul anului școlar sau sfârșitul de ciclu necesită o evaluare mai 

atentă. Este vorba de evaluarea sumativă, care nu necesită delimitări fixe ca durată în 

timp și care va avea în vedere fie stabilirea pașilor care urmează în parcurgerea curriculumului 

(ce urmează să desfășurăm cu copiii în semestrul II sau în anul scolar următor), fie culegerea 

datelor pentru întocmirea fișelor de evaluare a copilului și, implicit, urmărirea progresului 

acestuia, fie completarea fiselor psiho-pedagogice de acces în învăţământul primar. Ca și în 

cazul evaluării iniţiale, se recomandă utilizarea unei palete largi de mijloace și instrumente de 

evaluare și evitarea excesului de fișe de lucru, cu scopul de a conferi copilului siguranţă și 

detașare în timpul acestui proces. 

(6) Fişa de apreciere a progresului individual are ca obiectiv evaluarea longitudinală a 

dezvoltării copilului şi a nivelului de pregătire al acestuia pentru următoarea treaptă de 

învăţământ. Ea constituie un instrument de lucru care punctează competenţele copilului ce ar 

trebui să fie dobândite până la încheierea perioadei de antepreșcolaritate/preşcolaritate. 

Educatoarea urmăreşte pregătirea copilului pentru o integrare fără disfuncţii în 

următoarea etapă, furnizând datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative. În raport 

cu instrumentele de evaluare existente, fişa propusă are următoarele avantaje: 

- oferă indicatori comportamentali precişi, măsurabili, care sunt repere ale stadiului de 

dezvoltare la vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preşcolară (5-6 ani); 

- rezultatul evaluării determină evitarea etichetării copilului; 

- constituie un instrument de evaluare care evidenţiază progresul periodic al copilului; 

- permite educatoarei să monitorizeze atingerea comportamentelor propuse de curriculumul 

specific, pe diferitele domenii de dezvoltare, să reproiecteze şi să prioritizeze demersurile de 

învăţare; 

- reflectă activitatea de zi cu zi a copilului, descoperind lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă, 

astfel încât, pe baza lor, să se elaboreze un program de remediere adecvat; 

- reprezintă un instrument eficient prin care familia este cooptată în procesul de cunoaştere a 

copilului, oferindu-i posibilitatea de a-şi da seama de ceea ce ştie copilul, de ceea ce este 

capabil. 

Având în vedere faptul că în educația timpurie principala formă de învăţare este 

jocul, educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare. 

Modalităţile alternative de evaluare care valorizează copilul şi evidenţiază aspectele formative 
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ale jocului şi în baza cărora se apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile 

individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, 

încurajări, prin ecusoane, medalii, jocuri evaluative, jocuri de rol, lucrările practice, „metoda 

consemnării pe un grafic a rezultatelor (cu simboluri) pe activităţi şi preferinţe”, afişarea 

lucrărilor, serbările, activităţile în aer liber, vizitele, excursiile etc. 

(7) Progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia 

acestuia. Implicarea părinţilor, ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi, se poate realiza prin 

activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii informale, 

individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al 

copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părinţii, prin scrisori tematice etc. Fişa de 

apreciere a progresului individual nu conţine concepte, reguli, legi, ci doar „rodul” activităţii 

COPILULUI şi va oferi o oglindă a progresului realizat de acesta în raport cu sine, în intervalul 

cuprins între intrarea și ieşirea acestuia din educația antepreșcolară și, respectiv, din 

învățământul preșcolar. 

(8) Fişa de apreciere a progresului individual va fi completată la intrarea copilului în 

creșă/grădiniţă (se scrie pe prima coloană, cu culoarea roșie, data la care apreciez și 

înregistrez nivelul de la care îmi încep activitatea cu copilul respectiv, în raport cu fiecare 

indicator comportamental în parte) şi, ulterior, la finalizarea ciclului antepreșcolar/preşcolar 

(se scrie pe ultima coloană, cea de-a treia, cu culoarea albastră, data la care apreciez și 

înregistrez nivelul pe care copilul l-a atins la finalizarea ciclului antepreșcolar/preșcolar, în 

raport cu fiecare indicator comportamental înparte). Pentru informațiile intermediare, de 

progres, se completează cu o culoare la alegere, alta decât cele două indicate pentru marcajele 

inițiale și finale, data la care educatoarea apreciază că s-a produs un salt în dezvoltarea 

copilului, la indicatorii comportamentali unde copilul avea, inițial, nivel NS sau D. 

(9) Instrumentele de evaluare utilizate de educatoare sunt: fișe, activităţi practice, probe 

(diferite), portofolii, jocuri, autoevaluare, aprecieri verbale, aprecierea rezultatelor prin premii, 

diplome, ecusoane, „metoda consemnării pe un grafic” pe punctaje și preferinţe s.a. 

(10) Rezultatele centralizate ale evaluărilor periodice aplicate  la nivelul grupei, se vor 

transmite de către cadrul didactic, în format electronic și letric, asumate sub semnătură,: 

 Responsabilului Comisiei pentru curriculum, care va monitoriza rezultatele școlare 

 Directorului. 

 (11) Responsabilul cu activitatea de proiecte și programe și responsabilul cu activitatea 

extrașcolară vor monitoriza rezultatele extrașcolare. 

(12) Monitorizarea/evaluarea performanţelor școlare si extrașcolare va fi realizată la nivelul 

fiecărei grupe și centralizată de către Comisia pentru curriculum și de către CEAC. 
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5. CONDUCEREA GRĂDINIȚEI 

ART. 46 - Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 este asigurată, în conformitate cu 

prevederile Legii Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale,cu modificările și 

completările ulterioare,  de către Consiliul de Administraţie. Conducerea executivă este 

asigurată de către prof. Barbu Felicia, director numit de I.S.J. Timiș prin Decizia Nr. 

353/65/24.08.2020 a Inspectorului Școlar General. 

ART. 47 - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 are personalitate juridică și este condusă, în 

anul școlar 2019-2020,  de un Consiliu de Administraţie în următoarea componenţă: 

1. Prof. Barbu Felicia- director – Președinte al Consiliului de Administrație 

2. Prof. Safta Alina Carmen– cadru didactic 

3. Prof. Lepoiev Gabriela – cadru didactic  

4. Dl. Antal Dorin- reprezentant părinți 

5.  Dna. Gaita Diana – reprezentant părinți 

6.  Dl.  Barabas Lorenzo - reprezentantul Consiliului Local Timişoara 

7.  Dna. Neșin Deiana - reprezentantul Primăriei Timişoara 

8. Prof.  Badea Alina – secretar CA 

 9.Prof. Andrei Daniela - lider sindical 

 

DIRECTORUL 

ART. 48. – În exercitarea funcției sale, directorul are următoarele atribuții, obligații și 

sarcini: 

(1) I. Atributii generale:  

1. Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu 

atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității 

de învățământ, precum si cu alte reglementari legale. 

2. Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfașurării 

procesului de învățământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității de învățământ  în calitatea sa 

de ordonator de credite și coordoneaza direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizeaza activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat 

al unității de învățământ. 

5. Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administratie, în fața cărora 

prezinta rapoarte semestriale și anuale. 
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ART. 49. II. Atribuții specifice în exercitarea funcției de conducere executivă: 

a) Este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a 

acesteia. 

b) Organizează întreaga activitate educațională.  

c) Organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de 

învatamânt.  

d) Asigură managementul strategic al unității deînvățământ, în colaborare cu autoritățile 

administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților 

părinților.  

e) Asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de 

calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ. 

f) Asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel 

national și local. 

g) Coordoneaza procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării 

unității de învățământ. 

h) Asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. 

i) Prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o 

conduce, întocmit de comisia de evaluare și asigurare a calitatii; raportul, aprobat de consiliul 

de administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice 

locale și a inspectoratului școlar, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului 

școlar. Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de 

învățământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către 

comitetul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente 

care conțin informații de interes public. 

î) Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională, prin care se stabilește 

politica educațională a unității de învățământ.  

j) Lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone. 

k) Solicită consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, consiliului local/consiliului 

județean, desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de 

învatamânt.  

l) Coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, 

pentru copiii care participă la concursuri, competiții sportive și festivaluri naționale și 

internaționale. 

m) În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de 

serviciu. 
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n) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea 

și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate 

pe activități. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde 

obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente. 

o) Organigrama unității de învățământ se propune de către director la începutul fiecărui an 

școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează în unitatea de 

învățământ. 

p) Directorul aprobă programul personalului nedidactic din unitatea de învățământ; programul 

personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor 

unității de învățământ. 

q) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinții (direct sau online), tutorii sau susținătorii 

legali de la fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul grădiniței. 

r) comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea (direct sau online) pe 

baza deciziei de constituire, emisă de directorul unității de învățământ.  

s) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de 

indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și raspunde de 

introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR); 

t) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia, 

inclusiv al reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare 

și functionare al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și 

control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participa la procesul de 

monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neângradit în unitatea de 

învățământ; 

u) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație; 

v) propune spre aprobare consiliului de administratie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formatiuni de studiu - grupe/clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, 

cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații exceptionale; 

x) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul 

unității de învățământ și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, 

modalitatea de valorificare a acestora. 

 

ART. 50. II. Atribuții specifice în exercitarea functiei de angajator: 

a) Angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă. 

b) Întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine, răspunde de 

selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de 

munca ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic. 
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c) Propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post și angajarea personalului. 

d) Îndeplinește atribuțiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învatamântul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educatiei și Cercetării. 

e) Coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice. 

f) Stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, în funcție de specificul unității de învățământ. 

g) Aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii și contractului 

colectiv de muncă aplicabil. 

h) Aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în conditiile asigurării 

suplinirii activității acestora.  

i) Coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de 

învățământ, de la o gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

j) Coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile 

Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 

53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și supune 

aprobării acestora de către consiliul de administrație. 

k) Monitorizeaza implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de 

predare, didactic-auxiliar și nedidactic.  

 

ART. 51 Atribuții specific în calitate de evaluator: 

a) Apreciază personalul didactic de predare și de instruire practică, la inspecțiile pentru 

obtinerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit. 

b) Organizează evaluarea anuală a tuturor angajaților respectând legislația în vigoare și 

graficele de desfășurare a acestora. 

c) Informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor 

legale.  

 

ART. 52 Atribuții specifice în exercitarea funcției de ordonator de credite: 

a) Propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de 

execuție bugetară. 

b) Răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ. 

c) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

25 
_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

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

unității de învățământ. 

e) Urmărește modul de încasare a veniturilor. 

f) Răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajarii și utilizării 

creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu. 

g) Răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare. 

h) Răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a 

bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară. 

i) Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul 

anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 

tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

 

ART. 53 Directorul unității de învățământ îndeplinește și următoarele atribuții:  

a) Propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de 

consiliul de administrație. 

b) Coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o 

propune spre aprobare consiliului de administrație. 

c) Coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de 

indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de 

introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al Învățământului din România (SIIIR). 

d) Propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ.  

e) Coordonează efectuarea anuală a recensamântului copiilor din circumscripția școlară. 

f) Stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotarârii consiliului de administrație. 

g) Elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de 

personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație. 

h) Nnumește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, cadrele didactice la grupele de preşcolari, precum și coordonatorul pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

i) Numește, în baza hotarârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care 

aparțin de unitatea de învățământ, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care își 

desfășoară activitatea în structurile respective.  

j) Stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de 

învățământ, în baza hotarârii consiliului de administrație. 

k) Numește educatoarele la grupe, responsabilul cu proiecte și programe naţionale și 

internaţionale școlare și extrașcolare, cu respectarea principiului continuităţii și al 

performanţei. 

l) Stabilește componenţa grupelor. 
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m)În baza propunerilor primite, numeste responsabilii comisiilor : comisia pentru curriculum, 

CEAC, șefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor și colectivelor pe domenii și solicită 

avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora. 

n) Numeste membrii comisiei de curriculum și atribuţiile acestora/echipa de întocmire a 

orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică și îl aprobă. 

o) Poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din 

consiliul de administraţie, Consiliul reprezentativ al Părinţilor. 

p) Stabilește atribuţiile șefilor colectivelor pe domenii, precum și responsabilităţile membrilor 

consiliului de administraţie. 

r) Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii și contractului 

colectiv de muncă. 

s) Asigură, prin responsabilul comisiei de curriculum, a CEAC, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare. 

ș) Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăsoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele 

respective se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul 

consultativ al liderului de sindicat. 

t) Controlează, cu sprijinul Comisiei de Curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ. În 

cursul unui an școlar, directorul efectuează lunar 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât 

fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru.  

ț) Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic. 

u) Coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, 

pentru preșcolarii care participă la concursuri, competiţii sportive, concursuri, festivaluri 

locale, naţionale și internaţionale. 

v) Coordonează comisia de evaluare a programelor opţionale realizate de cadrele didactice și le 

propune spre aprobare inspectoratului şcolar.  

x) Aprobă graficul serviciului pe grădiniţă al personalului didactic auxiliar şi/sau nedidactic; 

atribuțiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ. 

y) Propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al 

unității de învățământ. 

z) Propune consiliului profesoral, spre aprobare, graficul desfășurării evaluărilor 

iniţiale/finale, graficul şi perioada activităţilor din cadrul programului Şcoala Altfel „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!”. 

aa) Aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor sportive și 

cultural artistice ale copiilor din unitatea de învățământ preşcolar, în baza hotărârii consiliului 

de administrație. 
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bb) Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 

evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre 

aprobare consiliului de administrație. 

cc) Asigură, prin responsabilul comisiei de curriculum, aplicarea planului de învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare. 

dd) Controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei de curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la 

diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare. În cursul unui an școlar, directorul 

efectuează asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o 

dată pe semestru. 

ee) Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate. 

ff) Monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în 

colectivul unității de învățământ. 

gg) Aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare a 

responsabilului de comisiei de curriculum și a responsabilului C.E.A.C., cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

hh) Consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la program ale 

personalului didactic de predare, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și 

nedidactic, de la programul de lucru. 

ii) Își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele 

unității de învățământ preşcolar pe care o conduce. 

jj) Numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 

kk) Asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare. 

ll) Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară, a fişei psihopedagogice care 

însoţeşte preşcolarul la clasa pregătitoare. 

mm) Aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de 

către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții 

instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și 

persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de 

învățământ. 

nn) Răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale 

și sportive a unității de învățământ, coordonează activitatea de la cantină. 

oo) Răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale. 

pp) Răspunde de monitorizare/implementare a programelor sociale ale Guvernului României, 

Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliului Judeţean și a altor facilități la nivelul unității de 

învățământ, conform legislației în vigoare. 
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rr) Răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învățământ. 

ss) Aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de 

învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare. 

tt) Răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor solicitate de inspectoratul școlar. 

uu) Comunică inspectoratului şcolar judeţean cu maximă urgenţă, nu mai târziu de 24 ore, 

toate incidentele din unitatea şcolară sau cele care s-au produs de către elevii sau angajații 

unității școlare, inclusiv cele datorate actelor de violentă, al epidemiilor, al focarelor de 

îmbolnăvire, al distrugerilor datorate calamităţiilor naturale etc. 

vv) Asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație. Propune consiliului de 

administrație anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispozițiilor legale în vigoare 

și informează inspectoratul școlar despre aceasta.  

xx) Are obligația de a delega atribuțiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligații 

constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În situații excepționale 

(accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul 

adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, desemnat anterior 

pentru astfel de situații de către acesta, preia atribuțiile directorului. 

zz) Directorul îndeplinește și alte atributii stabilite de către consiliul de administratie, potrivit 

legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele 

colective de muncă aplicabile la nivel de ramură de învățământ. 

ART. 54. (1) Drepturile și obligaţiile directorului grădiniţei sunt cele prevăzute de lege, 

precum și de acest regulament intern. 

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în 

vigoare, stabilită în Consiliul de Administrație al ISJ TM. 

(3) Normarea directorului se face conform art.5 din Anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 4865/16.08.2011. 

ART. 5. 

„Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori 

pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică şi efectuează 2 - 4 

ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de 

învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii. 

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), directorii grădiniţelor cu program 

prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai liceelor pedagogice/şcolilor 

postliceale sau absolvenţi ai specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar", 

efectuează 2 - 4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specific 

funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-

metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.” 
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Pentru buna desfășurare a activității didactice la clasă și a activității manageriale, 

directorul manifestă responsabilitate și maturitate profesională și, în funcție de încărcătura de 

sarcini manageriale a diferitelor etape din an, își planifică cu rigurozitate timpul și activitățile 

specifice funcției, fără a pierde din vedere cele mai importante aspecte: siguranța și securitatea 

copiilor, precum și necesitatea parcurgerii sistematice a curriculumului specific. 

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar 

general. 

(5) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt 

cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării 

acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 

conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu 

poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile 

directorului. 

ART. 55. (1) Directorul este președintele consiliului profesoral și al consiliului de 

administraţie în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale și anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are 

dreptul să interzică aplicarea lor și este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, 

inspectorul școlar general. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea 

unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 

directorului unităţii de învăţământ. Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi 

tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din 

membrii consiliului de administraţie. 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

ART. 56. (1) Consiliul profesoral al Gradiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 este constituit în 

prima sedinţa din noul an școlar și cuprinde totalitatea personalului didactic titular și 

suplinitor și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al 

grădiniţei este obligat să participe la sedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută 
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probleme referitoare la activitatea acestuia și atunci când este invitat, absenţele nemotivate 

constituindu-se în abateri disciplinare. 

(2) La sedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbatută, 

reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autoritaţilor locale și ai partenerilor sociali. 

(3) Consiliul profesoral se întrunește la începutul și la sfârșitul fiecărui semestru. De asemenea, 

acesta se întrunește în următoarele situaţii:când directorul consideră necesar, la solicitarea a 

jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ sau la solicitarea a 2/3 din membrii 

Consiliul de administraţie. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedinţa extraordinară și la cererea a minimum o 

treime din numărul membrilor săi. 

(5) Participarea la ședinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 

absenţa nemotivată de la aceste ședinţe se consideră abatere disciplinară. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, 

care are atribuţia de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședinţelor consiliului 

profesoral. Secretarul consiliului profesoral în Grădinița PP Nr. 26 este d-na prof. Safta Alina 

Carmen. 

(7) La sfârșitul fiecărei ședinţe a consiliului profesoral, toţi membrii și invitaţii, în funcţie de 

situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Directorul unităţii 

de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea 

punerii în aplicare a hotarârilor ședinţei respective.  

(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se 

înregistreaza în unitatea de învaţamânt pentru a deveni document oficial, se leagă și se 

numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învaţamânt ștampilează și semnează, 

pentru autentificarea numărului paginilor și a registrului.  

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 

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

solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul și dosarul, se 

păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unităţii de 

învăţământ.  

10) În situatii obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice 

de comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

ART. 57. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) Analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învaţamântului 

din unitatea școlară, care se face public. 

a) Alege, prin vot secret, cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie și 

actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia. 
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b) Dezbate, avizează și propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 

dezvoltare al unitaţii. 

c) Dezbate și aprobă rapoartele de activitate, planuri manageriale anuale, precum și eventuale 

completări sau modificări ale acestora. 

d) Aprobă componenţa nominală a comisiilor din unitatea de învăţământ. 

e) Validează rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice. 

f) Numește comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârșite de 

personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare. 

g) Stabilește sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform 

prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament. 

h) Decide asupra acordării recompenselor pentru personalul salariat al unitaţii de învaţamânt, 

conform reglementarilor în vigoare (lauda, aprecierea verbală și scrisă). 

i) Validează oferta de discipline opţionale pentru anul școlar în curs. 

j) Avizează proiectul planului de școlarizare. 

k) Formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului care solicită acordarea 

salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii și premii, potrivit legii, pe baza 

raportului de autoevaluare a activităţii desfășurate de acesta. 

l) Dezbate și avizează regulamentul intern al unitaţii de învaţamânt, în sedinţa la care participă 

cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ. 

m) Dezbate, la solicitarea MEC, a inspectoratului școlar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă și transmite 

inspectoratului școlar propuneri de modificare sau de completare. 

n) Dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructive educative din 

unitatea de învăţământ. 

o) Dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din 

unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a 

procesului didactic. 

p) Propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 

r) Avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie. 

ART. 58. (1) Ședinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în 

prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.  

(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total al acestora și sunt obligatorii pentru întregul personal 

salariat al unităţii de învăţământ.  
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ART. 59. - Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședintelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

ART. 60. (1) Consiliul de administraţie funcţionează în conformitate cu  Metodologia-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, 

modificată și completată prin   O.M.E.N. Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ. 

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

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

situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu 

pot desemna alţi reprezentanţi. 

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

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

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

ART. 61. Constituirea Consiliului de Administrație al Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara se 

realizează conform art. 4 alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, modificată și completată prin O.M.E.N. Nr. 

3160/2017 din 1 februarie 2017 și cuprinde un număr de 7 membri, cu următoarea 

componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unității de învățământ, 2 reprezentanți ai 

părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. 

Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație, din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. 

ART. 62. (1) La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, 

consiliul de administrație în exercițiu hotărăste declanșarea procedurii de constituire a noului 

consiliu de administrație. 

(2) În vederea constituirii noului consiliu de administratie, în acord cu prevederile art. 4 din 

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.619/2014, modificată și completată prin O.M.E.N. Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, 

directorul unității de învățământ derulează următoarea procedură: 
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a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, consiliului reprezentativ al părinților 

desemnarea reprezentanților, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul 

unităților de învățământ în care există clase cu învățământ în limba maternă, directorul va 

solicita consiliului reprezentativ al părintilor să desemneze și un reprezentant al părinților de 

la clasele cu învățământ în limba maternă. 

b) convoacă consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar, în vederea alegerii 

cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administrație; 

c) emite decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs, o 

comunică membrilor și observatorilor și o afișeaza, la loc vizibil la sediul unității de 

învățământ, precum și în toate structurile acesteia. 

(3) La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administrație 

se dizolvă de drept consiliul de administrație care a funcționat anterior. 

 

ART. 63 – Componența consiliului de administratie se modifică în situatiile prevăzute de lege 

și de Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.619/2014, modificată și completată prin O.M.E.N. Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, cu 

respectarea procedurii prevazute la art. 5 din Metodologie. 

ART. 64. – Funcționarea Consiliului de Administrație al Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara:  

(1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de 

administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată 

de persoana desemnată de fondatori.  

(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie.  

(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus 

unu din totalul membrilor acestuia. 

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii 

prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 

disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către 

consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie. 

(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate 

conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de 

jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de 

administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi. 

(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din 

totalul membrilor consiliului de administraţie. 
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(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi 

procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, 

aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. 

(9) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 

administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea 

hotărârilor luate în şedinţa respectivă. 

(10) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor 

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

de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia 

de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului 

de administraţie. 

(12) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, 

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, 

desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator. 

(13) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor 

care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o 

problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ 

cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare 

în limba română. 

(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de 

problematica înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri 

arondate, participă ca invitaţi şi coordonatorii acestora. 

(15) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de 

şedinţă şi sunt asumate de aceştia prin semnătură. 

(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de 

administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal 

încheiat cu această ocazie. 

ART. 65. (1) Documentele consiliului de administraţie sunt: 

a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie; 

b) convocatoarele consiliului de administraţie; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie; 

d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, 

liste, solicitări, memorii, sesizări etc.); 

e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie; 

f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a 

hotărârilor consiliului de administraţie. 
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(2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a 

hotărârilor consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a 

deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de 

administraţie. Pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru 

autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 

(3) Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei 

se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de 

administraţie. 

ART. 66. (1) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 

a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 

b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru; 

d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ cu respectarea prevederilor legale; 

e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 

învăţământ; 

f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct, 

elaborată de inspectoratul şcolar; 

g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce 

ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, 

preşcolarilor sau a elevilor; 

h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a 

fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori 

apar modificări; 

i) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte; 

j) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative; 

k) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile 

de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare 

ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului; 

l) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare 

pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în 

legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel 

adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite; 

m) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului 

alocat; 
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n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu 

directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

o) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi 

stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de 

dezvoltare instituţională şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare 

realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de 

microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în 

totalitate la dispoziţia acesteia; 

p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic 

următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 

q) avizează planurile de investiţii; 

r) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel 

postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare; 

s) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;  

t) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

u) în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale 

directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în 

conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă; 

v) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la 

manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau 

din fonduri extrabugetare; 

w) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea; 

x) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

y) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi 

informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ; 

z) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

aa) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

bb) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

învăţământ; 

cc) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de 

învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul 

profesoral;  

dd) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, 

precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic; 
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ee) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi 

primar/diriginţilor la grupe/clase; 

ff) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

gg) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă 

comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor 

şi aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii; 

hh) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea 

posturilor didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar; 

ii) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale; 

jj) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului 

de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 

profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ; 

kk) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe 

baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de 

specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru 

director sau director adjunct. 

ll) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare 

prevăzute de Metodologia-cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul 

preuniversitar; 

mm) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al 

personalului din unitate; 

nn) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului 

şcolar; 

oo) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi 

confesional, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare 

pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie; 

pp) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz; 

rr) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de 

interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de 

învăţământ şi al examenelor naţionale; 

ss) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în 

vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern; 
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tt) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de 

învăţământ; 

uu) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

vv) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaţilor unităţii de învăţământ; 

xx) administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite 

prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de 

muncă aplicabile. 

ART. 67. Membrii consiliului de administraţie coordonează și răspund de domenii de 

activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de președintele consiliului, prin decizie. 

ART. 68. (1) Consiliul de administraţie se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră 

necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezenţa a cel 

puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat și la solicitarea a 

jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. 

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi. 

 

6. COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art . 69. (1) La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara funcţionează următoarele tipuri de 

comisii: 

    1. cu caracter permanent; 

    2. cu caracter temporar; 

    3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a)comisia pentru curriculum; 

b) comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

d) comisia pentru controlul managerial intern 

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de coruptie și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

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

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

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 
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unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

    Art . 70. (1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza 

deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor 

prevăzute la art. 69 alin. (2) lit. b) și e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai ai părinţilor, ai tutorilor 

sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de 

părinţi. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(3) Fiecare comisie permanent din unitatea de învăţământ îşi elaborează regulamente și/sau 

proceduri, privind funcţionarea în funcţie de nevoile proprii. 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)  

ART. 71. În conformitate cu precizarile OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 si a Legea nr. 87/2006, 

pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, unitatea noastră de 

învățământ elaborează și adoptă propria strategie de asigurare a calitaţii educaţiei la nivelul 

grădiniţei, asigurând constituirea CEAC care va avea ca obiectiv asigurarea calităţii educaţiei 

printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, 

planificare și implementare a programei de studiu prin care se formează încrederea 

beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie respectă standardele de calitate.  

ART. 72. (1) Comisia pentru evaluarea și asigurare a calităţii din Grădinița P.P. Nr. 26 

Timișoara este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de 

conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii la nivelul Grădiniţei PP Nr. 26 

Coordonator: prof. Tanța Maria Bernadeta 

Reprezentanţii Consiliului Profesoral: 

- prof. Orășan Loredana - secretar 

-prof. Căbulea Ana - membru 

-prof.  Szabo Iudit– reprezentant al minorităților 

Reprezentantul grupărilor sindicale: prof. Andrei Daniela 

Reprezentantul Consiliului Local Timişoara: Szatmari Ioan Ștefan 

Reprezentantul părinţilor: Antal Dorin 

 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

40 
_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

ART.  73 . Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de evaluare și asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și 

calitatea învaţamântului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștinţa tuturor 

beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calitaţii educaţiei; elaborează proceduri pentru 

asigurarea calităţii la nivelul grădiniţei; 

d) coopereaza cu IȘJ, cu organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinatate, 

potrivit legii. 

(4) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calitaţii în Învaţamântul Preuniversitar sau a MEC se va baza pe analiza raportului de evaluare 

internă a activității din unitatea școlară. 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

 

ART. 74. (1) Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este numită 

prin decizie a directorului, în baza hotărâriiConsiliului de Administrație al grădiniței P.P. Nr. 26 

Timișoara. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din Grădinița 

P.P. Nr. 26 timișoara este, în anul școlar 2020-2021, prof. Vele Claudia 

 

ART. 75.  Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 

următoarele atribuții: 

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

învățământ; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale grupei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarului activităților educative școlare și extrașcolare 

ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile 

stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării asociației de părinti,și il 

supune spre aprobare consiliului de administratie; 

d) elaborează, propune și implementează proiecte de programe educative; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor preșcolarilor, 

precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea asociației de părinți. 
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f) prezintă consiliului de administrație rapoarte anuale privind activitatea educativă și 

rezultatele acesteia; 

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

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și asociatiei de părinți și a 

partenerilor educaționali în activitățile educative; 

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții sau 

reprezentanții legali pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale 

desfașurate la nivelul unității de învățământ; 

 

ART. 76. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de 

Administrație. 

ART. 77.  

(1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi 

desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu 

responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu 

consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării privind 

educația formală și nonformală. 

(3)Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 

(4)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 

ART. 78 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare conține: 

a)oferta educatională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 

b) planul anual al activității educative extrașcolare; 

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

d) programe educative de prevenție și intervenție; 

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

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare; 

g) rapoarte de activitate anuale; 
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h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, 

transmise de inspectoratul școlar si minister, privind activitatea educativă extrașcolară. 

 

ART. 79 

(1) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare. 

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

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 

administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare 

instituțională a unității de învățământ. 

 

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM  

ART. 80 

 (1) Comisia pentru curriculum este numită  prin decizie a directorului, în baza 

hotărâriiConsiliului de Administrație al grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara.  

(2) Comisia pentru curriculum din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara are, în anul școlar 2020-

2021, următoarea componență: 

1. Prof. Velciov Andreea -responsabil 

2. Prof. Lepoiev Gabriela - membru 

3. Prof. Orășan Loredana – secretar 

 

ART. 81. Atribuţiile comisiei pentru curriculum: 

(1)În dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei educaţionale a şcolii, cu nevoile de 

dezvoltare pentru carieră a elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii, în strânsă 

legătură cu specificul dezvoltării comunităţii locale, membrii comisiei pentru curriculum vor 

urmări: implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate 

grupele, dimensiunile dezvoltării personalitărții preșcolarilor pe grupe de vârstă și 

dezvoltarea comportamentelșor specific, precum și şi atingerea standardelor de performanţă 

propuse; 

(2)Întocmește Planul operaţional al comisiei pentru curriculum; 

(3)Întocmește rapoarte anuale cu activitatea desfășurată în cele două semestre; 

(4)Verifică parcurgerea cu regularitate a curriculumului pentru învăţământul preșcolar și 

respectarea acestuia; 

(5)Verifică și urmărește respectarea curriculumului și a scrisorilor metodice emise de 

ministerul educaţiei; 

(6)Urmărește completarea corectă și cu regularitate a documentelor școlare de către cadrele 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

43 
_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

didactice; 

(7)Îndrumă cadrele didactice în elaborarea C.D.Ș. a planificărilor anuale, planificarea 

proiectelor tematice, ținând cont de particularităţile de vârstă ale copiilor (Nivel I 3-5 ani și 

Nivel II 5-7 ani); 

(8)Comisia pentru curriculum verifică și avizează proiectările curriculare și C.D.Ș. ale cadrelor 

didactice; 

(9) Elaborează un sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor 

elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ/CDL la nivelul şcolii; 

(10) Întocmește şi prezintă rapoarte anuale privind unele aspecte legate de: 

a. activităţi de învăţare eficientă 

b. materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor 

predate pe discipline 

c. instrumente de evaluare folosite 

d. aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore 

e. rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate 

(11) Urmărește respectarea principiilor didactice și nivelul de dezvoltare al copiilor; 

(12) Elaborează oferta curriculumului la decizia școlii în concordanță cu oferta educaţională, 

respectiv proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

(13) Respectă reglementarile legale privind elaborarea curriculumului la decizia școlii; 

(14) Implicarea beneficiarilor direcţi și indirecţi la derularea unor proiecte educaţionale 

culturale, interculturale, multiculturale, pe teme ecologice, rutiere, religioase, de educaţie 

pentru sănătate s.a.; 

(15)Diseminarea rezultatelor proiectelor. 

 

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

ART. 82. (1)La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara se constiuie, prin decizia directorului, 

dată în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru securitate și sănătate în 

muncă și pentru situații de urgență.  

(2)Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență din Grădinița 

P.P. Nr. 26 Timișoara are, în anul școlar 2020-2021, următoarea componență: 

a. Președinte: Barbu Felicia – director, reprezentant angajator 

b. Responsabil: prof. Lungu Roxana– reprezentant angajator 

c. Membru: Luca Nicolescu Mihaela Daniela- reprezentant angajați 

d. Membru: Andrei Daniela – reprezentant angajați 

e. Membru: Braica Diana  

f. Medicul de Medicina muncii desemnat de Medicis 

(3) Secretarul Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență din 
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Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara este prof. Mălaimare Mihaela Diana, având atribuții de 

lucrător desemnat conform HG Nr. 1425/2006, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență din Grădinița 

P.P. Nr. 26 Timișoara are obligația de a organiza și coordona activitatea de prevenire a 

producerii situațiilor de urgență la nivelul unității și de a întocmi documentele de organizare, 

evidență și planificare prevăzute prin legislația în domeniu, în vigoare. 

ART. 83. Atribuțiile privind situațiile de urgență ale Comisiei pentru securiate și sănătate în 

muncă și pentru situații de urgență sunt: 

 Întocmirea documentelor de organizare , evidență și planificare prevăzute prin legislația în 

domeniu, în vigoare, după cum urmează: 

 Situaţia riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă din cadrul grădiniţei și măsurile 

pentru înlăturarea acestora; 

 Planul de măsuri pentru asigurarea protecţiei împotriva producerii situaţiilor de urgenţă în 

cadrul unităţii pe anul în curs cu precizarea problemelor de rezolvat, termene și 

responsabilităţi; 

 Evidenţa substanţelor periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate sub orice formă 

în activitatea unitaţii conform Legii 307/2006, art. 19, lit f; 

 Datele de identitate ale personalului din cadrul Serviciului de urgenţă voluntar sau privat; 

 Regulamentul de organizare și funcţionare a SUV-SUP – după caz; 

 Evidenţa agenţilor economici ori persoanelor fizice care au contracte de închiriere, 

concesiune, cu specificarea clădirilor utilizate și a profilului de activitate; 

 Evidenţa instalaţiilor de alimentare cu apă pentru situații de urgență – rezervoare de apă, 

pompe de incendiu, hidranţi exteriori și interiori;  

 Evidenţa instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor – tip, locuri deservite, capete de 

debitare, agent stingător, rezerve;  

 Evidenţa instalaţiilor speciale de semnalizare a incendiilor – tip, locuri deservite, nr. de linii, 

rezerve.  

 Evidenţa exerciţiilor și aplicaţiilor de intervenţie, evacuare și salvare în caz de situații se 

urgență efectuate cu personalul de pe locul de muncă și SUV-SUP – după caz;  

 Evidenţa sistemelor instalaţiilor și dispozitivelor de limitare a propagării incendiilor – 

locuri de amplasare, pereţi, planșee sisteme de ventilaţie, climatizare;  

 Evidenţa zonelor și locurilor cu pericol de explozii;  

 Evidenţa utilajelor și autospecialelor de intervenţie din dotarea SUV-SUP și stocurile de 

agenţi stingători – după caz;  
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 Evidenţa echipamentelor de protecţie a personalului de intervenţie din cadrul SUV-SUP 

stabilite conform prevederilor Normelor Generale de Prevenire și Stingere a Incendiilor 

publicate în monitorul oficial 384 din 09.10.1998.-după caz;  

 Instrucţiunile de apărare împotriva producerii situaţiilor de urgenţă pentru: punctele vitale 

vulnerabile la incendiu; locurile de muncă; instalaţiile utilitare– efectuarea lucrărilor cu risc 

ridicat de incendiu – sudură, vopsire, topire;  

 Procedurile de instruire a salariaţilor în domeniul situatiilor de urgenţă pe categorii și 

tematici conform Dispoziţiilor Generale de instruire a salariaților în domeniul situaţiilor de 

urgenţă și fișele de instruire aferente;  

 Graficele de întreţinere și verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii și sisteme 

care pot genera incendii ori care se utilizează în caz de situații de urgenţă;  

 Planurile de intervenţie în situaţii de urgenţă, planurile de evacuare și planurile de 

depozitare a materialelor periculoase – pe nivele ori încăperi;  

 Avizele, autorizaţiile ori punctele de vedere P.S.I. inclusiv documentaţiile vizate spre 

neschimbare care au stat la baza emiterii acestora;  

 Atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, certificate de garanţie și 

calitate, copii după certificatele de atestare a firmelor care au executat lucrări de verificare, 

reparare, încărcare a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor sau a instalaţiilor speciale 

de stingere și semnalizare;  

 Planul de măsuri întocmit în urma controalelor proprii ori a cadrelor din Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţa pentru înlaturarea deficienţelor constatate, cu precizarea 

termenelor și a responsabilităţilor;  

 Evidenţa permiselor de lucru cu foc;  

 Scenariul de siguranţă la foc – după caz.  

 Planul de intervenţie întocmit conform prevederilor Normelor Generale de P.S.I. – monitor 

oficial 384/09.10.1997;  

 Materialul întocmit pentru analiza periodică a capacității de aparare împotriva producerii 

situațiilor de urgență în cadrul unității;  

 Evidenţa căilor de acces, de evacuare și de intervenţie în caz de situaţie de urgență conform 

DG PSI 001/1999 – M.O. 78/22.02.2000;  

 Reguli de prevenire a producerii situațiilor de urgență specifice pentru sezonul rece 

conform DG PSI 001/1999 – M.O. 78/22.02.2000;  

 Măsuri pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgență generate de 

încărcari electrostatice conform DG PSI 004/2001 -M.O. 597/24.09.2001;  

 Raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

 Responsabilul P.S.I. răspunde de pregătirea SUV-SUP precum și de participarea acestuia la 

concursurile profesionale;  

 Sprijină centrul operativ pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;  
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 Documentele de organizare a activităţii de aparare împotriva producerii situaţiilor de 

urgenţă se reactualizează de cei care le-au întocmit și aprobat dacă: s-au produs modificări 

ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora; s-

au produs modificări de personal; s-au produs schimbări referitoare la construcţii, instalaţii 

sau privind specificul activităţii.  

ART. 84. Atribuțiile privind sănătatea și securitatea în muncă ale Comisiei pentru securiate 

și sănătate în muncă și pentru situații de urgență sunt: 

 Întocmește toate documentele legale în vederea desfășurării activităţii în domeniul 

protecţiei muncii, reprezentând interesele grădiniţei pe aceasta linie, împreuna cu 

directorul grădiniţei ia toate măsurile ce se impun conform cerinţelor pe fiecare loc de 

muncă, asigurând cunoașterea de către fiecare salariat, a obligaţiilor ce-i revin în domeniul 

sănătăţii și securităţii muncii; 

 Asigură însușirea și respectarea de către personalul grădiniţei a instrucţiunilor de protecţie 

a muncii și măsurile de aplicare a acestora; 

 Elaborează instrucţiuni specifice grădiniţei, pe linie de securitate și sănătate în muncă, pe 

domenii de activitate, menite să asigure instruirea corespunzătoare a tuturor categoriilor 

de personal; 

 Asigură prin instrucţiunile elaborate, utilizarea corectă a echipamentelor tehnice specifice 

sectoarelor de activitate din grădiniţă; 

 Aduce la cunostinţa conducerii grădiniţei, în cel mai scurt timp, posibil accidentele de 

muncă suferite de angajaţi; 

 Verifică asigurarea pentru personalul nedidactic a echipamentului individual de protecţie 

corespunzător; 

 Cooperează cu angajatorul și/sau cu angajaţii ca să se asigure că toate condiţiile de muncă 

sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătatea la locul de muncă; 

 Cooperează cu angajatorul și/sau cu angajaţii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, 

atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 

prevenirea accidentelor și bolilor profesionale; 

 Dă relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţilor de control și de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii; 

 Participă la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de muncă care au loc în 

grădiniţă; 

 Asigură supravegherea medicală și de prim ajutor a angajaţilor împreună cu Medicul de 

medicina muncii; 

 Asigură organizarea punct cu punct a activităţilor de prevenire și protecţie în concordanţă 

cu Legea nr. 319/2006 si HG 1425 /2006; 
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 Întocmește la timp situaţiile și rapoartele solicitate de autoritatea de control de la ITM TM; 

 Realizează și este în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea 

angajaţilor; 

 Realizează, la termenele specificate de legislaţia în vigoare, instruirea SSM a personalului 

grădiniţei. 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI 

DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

ART. 85 

(1)La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara se constituie, prin decizia directorului, dată în 

baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 

(2)La nivelul unităților de învățământ preșcolar, primar și secundar inferior, Comisia este 

formată din 3 membri: două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

(3)Componența Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității din Grădinița P.P. Nr.26 

Timișoara este, în anul școlar 2020-2021, următoarea:  

 Responsabil: Prof. Szabo Iudit 

 Prof. Hațegan Mirela 

  Consilier școlar: Ursu Lavinia 

 Reprezentant părinți: Meda Ecaterina 

 Agent Șef Poliție: Gheorghescu Maria 

ART. 86. Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor 

școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică 

diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și 

excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine 

culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, 

apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru 

prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de 

segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție 

imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive. 

ART. 87. Principalele atribuții ale Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității sunt 

următoarele: 

- elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
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promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii 

incluzive, în unitatea de învățământ; 

- colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul 

elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul 

drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de 

discriminare și a promovării interculturalității; 

- propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care 

să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

- elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 

comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității 

de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, 

consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 

- identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de 

soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ 

sau consiliului profesoral, după caz; 

- prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor școlii incluzive; 

- sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

- monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalității; 

- elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este 

cazul; 

- elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de 

discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru 

prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate 

de unitatea de învățământ; 

 

ART. 88. Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a 

discriminării din cadrul unităților de învățământ. 

 

COMISIA PENTRU  MONITORIZAREA SISTEMULUI DE CONTROLUL MANAGERIAL INTERN  

 

ART. 89. 

a) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru  monitorizarea Sistemului de 

Controlul Managerial Intern, în conformitate cu prevederile ORDINULUI 
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SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

b) Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această 

comisie se stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare 

unitate de învățământ, de către conducătorul acesteia. 

c) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

ART. 90. Comisia pentru monitorizarea Sistemului de Controlul Managerial Intern are 

următoarele atribuții: 

a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității 

publice; 

b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine 

managementul în activitatea de coordonare; 

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul 

raporturilor profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii 

entități publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul 

compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ. 

  

7. PĂRINŢII  

ART. 91. (1) Părinţii/tutorii/susținătorii legali sunt parteneri educaționali principali ai unității 

de învățământ. 

(2) Părinţii/tutorii/susținătorii legali au dreptul și obligaţia de a colabora cu unitatea de 

învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului, prin 

mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi 

consemnată în caietul educatoarei, cu nume, dată şi semnătură. 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului are obligaţia să îl însoţească până 

la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative să îl preia. În 

cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de 

activitate, împuterniceşte o altă persoană. 

 

ART. 92. Părinţii/tutorii/susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu 

personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 
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ART.93. Adunarea generală a părinților 

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu; 

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

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

mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării 

copiilor; 

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

copii şi nu de situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil se discută individual, numai în 

prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului respectiv; 

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

învăţământul preşcolar, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 

din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei; 

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

este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, 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 adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a 

jumătate plus unu din aceştia. 

 

ART. 94. (1) Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în ședinţele cu părinţii. 

(2) Convocarea ședinţelor cu părinţii pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei are loc în 

primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(3) Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane: un președinte și doi membri. 

(4) Educatoarele grupelor convoacă şedinţele cu părinţii semestrial. De asemenea, educatoarea 

sau președintele comitetului de părinţi al grupei pot convoca ședinţele cu părinţii ori de câte 

ori este necesar. 

(5) Comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor grupei în ședinţele cu părinţii 

la nivelul grădiniţei, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral. 

(6) Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, al tutorilor 

sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi 

şi, prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme 

şi organizaţii. 

ART. 95.  Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali prezenţi; 

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative 
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extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

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

grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea 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) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare 

socioprofesionale; 

f)  se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, 

extraşcolare şi extracurriculare; 

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

dacă acestea există; 

h) sprijină educatoarea grupei în organizarea și desfășurarea unor activităţi extrașcolare; 

i) are iniţiative și se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţii; 

j) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative și a bazei materiale din grupă și din 

grădiniţă; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ și educatoarea în întreţinerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a grupei și a unităţii de învăţământ. 

ART. 96. (1) Comitetul de părinţi al grupei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin 

educatoarele grupelor. 

(2) Comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră 

necesar, o sumă prin care părinţii să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea și modernizarea 

bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ. 

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 

limita, în nici un caz, exercitarea de către preșcolari a drepturilor prevăzute de prezentul 

regulament și de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la 

conţinutul acestui articol este obligatorie. 

(4) Contribuţia prevazută la alin. (2) se colectează și se administrează numai de către comitetul 

de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. 

(5) Este interzisă implicarea copiilor în strângerea fondurilor. 

(6) Educatoarei îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 

(7) Fondurile bănești ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca 

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

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

52 
_______________________________________ 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 

E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus 

pentru anumiţi copii. 

(9) Se interzice iniţierea, de către grădiniţă sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu preșcolarii 

în vederea colectării și administrării fondurilor comitetului de părinţi. 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR  

ART. 97. (1) La nivelul Grădiniței P.P. Nr.26 Timișoara funcţionează Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din președinţii 

comitetelor de părinţi ai fiecărei grupe. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) își desemnează reprezentanţii săi 

în organismele de conducere ale grădiniţei. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din 

numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă 

a voturilor celor prezenţi. în situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se 

reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul 

membrilor. 

ART. 98. Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a 

cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării 

generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă din unitatea de învăţământ, care nu 

are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, 

donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în 

activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat. 

ART. 99. La nivelul Grădiniței P.P. Nr.26 Timișoara este constituită Asociaţia de părinţi din 

Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara în conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi 

fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor, membri ai acesteia. 

ART. 100. Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează și funcţionează în conformitate 

cu propriul regulament de ordine interioară. 

ART. 101. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţilor de învăţământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul 

la decizia școlii; 

b) identifică surse de finanţare extrabugetară și propune Consiliului de administraţie al 

unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 

c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ și instituţiile cu rol 

educativ în plan local; 
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d) se preocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii și a dialogului cultural; 

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea și desfășurarea festivităţilor anuale; 

f) susţine conducerea unităţii școlare în organizarea și în desfășurarea consultaţiilor cu 

părinţii, pe teme educaţionale; 

g) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea și modernizarea bazei materiale; 

h) are iniţiative și se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii și a activităţii copiilor. 

ART. 102. (1) Comitetele de părinţi ale grupelor/Consiliul reprezentativ al părinţilor pot 

atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., 

venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară și străinătate, care vor fi utilizate 

pentru: 

a) modernizarea si întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale și 

sportive; 

b) acordarea de premii și recompense copiilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii dezavantajate 

social; 

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

adunarea generală a părinţilor. 

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. 

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia 

organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 

ART. 103. (1) Colectarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării și modernizarii bazei 

materiale a unităţii de învăţământ se face de către administraţia unităţii, prin virarea sumelor 

în contul Asociației de Părinți din Grădiniţa PP 26, iar administrarea sumelor se face numai de 

către consiliul reprezentativ al părinţilor, cu consultarea consiliului de administraţie. 

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia 

acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ.  

 

8. PERSONALUL GRĂDINIȚEI P.P. NR. 26 TIMIȘOARA 

OBLIGAŢlIILE SALARIAŢILOR  

ART. 104. (1) Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul care-

și desfășoară activitatea în grădiniţa de copii are obligaţia de a respecta ordinea, sarcinile 
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specifice primite prin Fișa postului, disciplina, normele privind legislaţia muncii, normele 

sanitare specificate de OMS 1955/1995, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul care-și 

desfășoară activitatea în grădiniţa de copii are obligaţia de a respecta normele privind 

asigurarea vieţii, sănătăţii și integrităţii copilului pe timpul cât se află în unitatea preșcolară. 

(3) Personalul Grădiniței P.P. Nr.26 Timișoara are obligația respectării cu strictețe a 

programului grădiniței, respectiv: Program prelungit: 06:00-18:00, personalul didactic 5 ore/zi 

la clasă-pe ture, completate cu 3 ore/zi activități conform art. 242 din Legea Educației 

Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Curriculumului pentru 

educație timpurie aprobat prin OMEN 4964/2 AUG 2019, personal nedidactic 8 ore /zi-pe ture, 

personalul didactic auxiliar – 8 ore/zi,conform normei de angajare. Personalul nedidactic și 

didactic auxiliar are dreptul la o pauza de masa de 15 minute, care se include în programul de 

lucru. 

(4)  Folosirea cu responsabilitate a timpului de lucru. 

(5)  Păstrarea patrimoniului grădiniţei-Inventarierea conform legilor în vigoare. 

(6)  Tratarea cu respect a copiilor, părinţilor, colegelor de muncă. 

(7)  Implicarea cu răspundere în activităţile care contribuie la ridicarea prestigiului 

grădiniţei. 

(8)  Să aducă la cunoștinţa directorului orice neregulă semnalată (abateri, neajunsuri). 

(9)  Să aibă o comportare demnă, corectă, principială bazată pe respectul reciproc. 

(10)  Să nu întârzie și să nu absenteze nemotivat. 

(11)  Să anunțe conducerea grădiniței despre părăsirea unității de învățământ în timpul 

programului, în cazul situațiilor excepționale. 

(12)  Să anunțe în scris conducerea unității de învățământ despre schimbul de tură. 

(13)  În incinta grădiniţelor se interzice cu desăvârșire:  

-fumatul în încăperi (în conformitate cu OG.5/2008 privind modificarea și completarea Legii 

349/ 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun);  

-practicarea altor activităţi în afara celor pentru care suntem remuneraţi;  

-adresarea de injurii, calomnii, comiterea de acte imorale, violenţe fizice și verbale;  

-încetarea lucrului și părăsirea locului de muncă înaintea terminării programului;  

-părăsirea locului de muncă fără învoire și bilet de voie înseamnă abatere disciplinară și se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare.   

(14) În cazuri de urgenţă, administratorul  unităţii în absenţa directorului, apelează 112.  

 

ATRIBUŢIILE  SPECIFICE ALE SALARIAȚILOR 

ART. 105 Atribuțiile personalului didactic din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt:  

(1) Îndeplinește cu responsabilitate și competenţă sarcinile care-i revin prin „Fișa postului” 
(2) Respectă programul grădiniţei 
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(3) Colaborarea cu întregul personal pentru buna desfășurare a activităţii, dovedește 
competenţe de relaţionare, competenţe de comunicare, autocontrol comportamental 

(4)  Asigură pregătirea copiilor pentru școală 
(5) Informează părintele despre comportamentul preșcolarului la grupă, individual și 

obiectiv 
(6) Răspunde de corectitudinea întocmirii la timp a documentelor școlare 
(7) Este la curent cu noutăţile de specialitate 
(8) Respectă programul zilnic (cu reperele orare) stabilit de Ministerul Educației Naționale 

prin Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OM 4694/02.08.2019 
(9) Aplică secvența momentului de mișcare, precum și cea a expunerii copiilor la factorii de 

mediu, ca o condiție pentru menținerea stării de sănătate și de călire a organismului (cel puțin 
o dată pe zi, indiferent de anotimp), ambele fiind stipulate în Curriculum pentru educație 
timpurie aprobat prin OM 4694/02.08.2019 

(10) Răspunde de calitatea actului didactic pe care-l desfășoară 
(11) Răspunde de securitatea copiilor 
(12) Răspunde de păstrarea confidenţialitaţii datelor, informaţiilor 
(13) Confecţionarea materialului didactic se va realiza în cele trei ore de activitate 

metodică zilnică 
(14) Combate orice manifestare ce ar putea constitui un exemplu negativ pentru copii 
(15) Va păstra ordinea și curăţenia în clasă, dulapuri, precum și amenajarea și întreţinerea 

unui aspect estetic în grădiniţă 
(16) Va putea face schimb de tură cu colegele numai cu acordul acestora și al conducerii 

unităţii pe bază de cerere scrisă, înregistrată și aprobată 
(17) Răspunde de obiectele de inventar cu care lucrează și de buna folosire a materialelor 

încredinţate 
(18) Va aduce la cunostinţa medicului unităţii și directorului orice eveniment legat de 

starea sănătăţii copiilor 
(19) Copiii nu vor fi lăsaţi singuri sau scoși de sub supravegherea educatoarei. Atunci când 

situaţia o cere, aceasta va solicita supravegherea copiilor de către altă educatoare sau 
îngrijitoare 

(20) Educatoarea utilizează metodele de disciplină prevăzute de pedagogia preșcolară 
(21) În cadrul plimbărilor, educatoarea va fi însoţita de cel puţin înca o persoană adultă 

(educatoare, îngrijitoare, asistentă), ea având sarcina de a supraveghea întregul colectiv și va 
sta în spatele rândului.  

(22)  Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă.  
 

ART. 106. (1)Atribuțiile specifice funcției de administrator financiar –contabil din 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de 

învățământ și Fișa postului. 

(2) Atribuțiile specifice funcției de administrator financiar –contabil din Grădinița P.P. Nr. 26 
Timișoara sunt: 

• Reprezintă unitatea de învăţământ alături de director în relaţiile cu celelalte instituţii;  

• Întocmește proiectul de buget și răspunde de oportunitatea cheltuielilor;  
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• Exercită controlul preventiv; 

• Respectă legislaţia în vigoare pentru evidenţa financiar-contabilă; 

• Răspunde de legalitatea oricărui demers financiar; 

• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor; 

• Respectă atribuţiile din fișa postului; 

• Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă. 

 

ART. 107 (1)Atribuțiile specifice funcției de secretar din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara 

sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de învățământși Fișa postului. 

(3) Atribuțiile specifice funcției de secretar din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 
• Este responsabil cu evidenţa personalului didactic și nedidactic;  

• Întocmește statele de plată și răspunde de corectitudinea întocmirii acestora;  

• Răspunde de încasarea alocaţiei de hrană la timp și corect, de corectitudinea operaţiunilor 

financiare corespunzătoare atribuţiilor de casier; 

• Operează prompt și cu exactitate în REVISAL toate modificarile privind salarizarea, gradele, 

treptele, gradaţiile și celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor 

documente, pe baza criteriilor emise de directorul unităţii școlare; 

• Înregistrează în BDNE datele corespunzătoare informaţiilor de interes public, răspunde 

alături de director de activitatea de relaţii publice privind accesul persoanelor interesate la 

informaţiile de interes comun; 

• Întocmește documentele de personal (adeverinţe/copii, etc.), pentru angajaţii unităţii școlare, 

la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director și stabilită odată cu aprobarea. Răspunde 

de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

• Răspunde de arhivarea documentelor; 

• Răspunde de păstrarea confidenţialitaţii datelor, informaţiilor; 

• Respectă atribuţiile din fișa postului și Regulamentul Intern; 

• Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă. 

ART. 108. (1)Atribuțiile specifice funcției de administrator patrimoniu din Grădinița P.P. 

Nr.26 Timișoara sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de învățământ și 

Fișa postului. 

(2) Atribuțiile specifice funcției de administrator patrimoniu din Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara 
sunt: 

• Organizează sectorul administrativ-gospodăresc (igienico-sanitar și PSI); 

• Achiziţionează la timp produse de curăţenie, combustibil, obiecte de inventar și mijloace fixe, 

etc. în funcţie de referatele de necesitate; 

• Înregistrează zilnic consumurile în evidenţe speciale; 

• Este gestionarul întregului patrimonial; 

• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor;  
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• Se achită cu responsabilitate de atribuţiile stabilite prin fișa postului. 

• Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă. 

 

ART. 109. (1)Atribuțiile specifice funcției de îngrijitor din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara 

sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de învățământ și Fișa postului. 

(2) Atribuțiile specifice funcției de îngrijitor din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 
• Efectuează curăţenia zilnică a tuturor spaţiilor destinate activităţii din grădiniţă; 
• În fiecare săptămână efectuează curăţenia generală în sala de clasă care i-a fost repartizată;  

• Răspunde de păstrarea patrimoniului grădiniţelor, pe subinventare; 

• Ajută la transportul materialelor, alimentelor; 
• Efectuează munca în gradina de flori, grădina de legume, pentru întreţinerea spaţiului de 
joacă; 
• În timpul programului instructiv-educativ efectuează activitaţi corespunzătoare fișei 
postului, trebuie să fie mereu în preajma copiilor-la grupul sanitar, în vestiare, în dormitoare, 
în curte...; 

• În perioada vacanţelor școlare participă la efectuarea curăţeniei generale; 

• Răspunde de securitatea copiilor; 
• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor; 
 Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă; 

• Respectarea ţinutei corespunzătoare (halat, boneta/batic, sorţ). 

 

ART. 110. (1)Atribuțiile specifice funcției de bucătar din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara 

sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de învățământ și Fișa postului. 

(2) Atribuțiile specifice funcției de bucătar din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 
• Răspunde de calitatea și cantitatea preparatelor pentru masa copiilor ;  

• Respectă condiţiile igienice pentru prepararea hranei;  

• Răspunde de subinventarul bucătăriei;  

• Răspunde de respectarea orelor de masă, a meniului stabilit ;  

• Răspunde de securitatea copiilor; 

• Asigura pregătirea celor trei mese/zi conform listei zilnice de alimente și în limita alocaţiei de 

hrană stabilite;  

• Participă, alaturi de comisia de recepţie la eliberarea/preluarea alimentelor;  

• Gestionează alimentele primite de la magazie până în momentul servirii mesei;  

• Ia parte la întocmirea meniului săptămânal;  

• Respectă normele igienice de prelucrare a alimentelor, utilizarea corespunzătoare a 

ustensilelor de lucru (planșete distincte pentru carne, legume și zarzavaturi, pâine etc.);  

• Execută porţionarea corespunzătoare a cantităţilor /pe copil;  

• Respectă circuitul alimentelor/veselei;  

• Răspunde de gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din cantina grădiniţei;  

• Răspunde de asigurarea curăţeniei și a igienei în bucătărie, camere anexe;  
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• Urmărește zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite și semnalează prompt orice 

neregulă, conform condiţiilor prevăzute de organele sanitare;  

• Răspunde de luarea și păstrarea probelor de alimente (48 ore/probă);  

• Respectă orarul de servire a mesei;  

• Pune la conservat unele alimente pentru iarnă (dulceţuri, compotori etc.);  

• Respectă normele P.S.I. si S.S.M. caracteristice locului de muncă;  

• Respectarea ţinutei corespunzătoare (halat, boneta/batic, sorţ).  

ART. 111. (1)Atribuțiile specifice funcției de asistent medical din Grădinița P.P. Nr. 26 

Timișoara sunt specificate detaliat prin Regulamentul Intern al unității de învățământ și Fișa 

postului. 

(2) Atribuțiile specifice funcției de asistent medical din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 
· Planifică, împreuna cu directoarea grădiniţei și medicul unităţii, examinarile medicale ale 

stării de sănătate la preșcolari de-a lungul anului de învăţământ;  

· Verifică actele medicale ale copiilor la intrarea în grădiniţă și la revenirea după perioade de 

îmbolnăviri;  

· Întocmește fișele medicale de colectivitate tuturor preșcolarilor;  

· Efectuează măsurători somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic) și aprecieri 

somatoscopice la toţi copiii din grădiniţă cu consemnarea rezultatelor în fișa medicală;  

· Consemnează în fișele medicale ale preșcolarilor aprecierile făcute de educatoare vizând 

dezvoltarea neuropsihomotorie a acestora;  

· Urmărește și răspunde de efectuarea examenelor medicale și de laborator periodice ale 

personalului din unitate;  

· Efectuează educaţia sanitară a prescolarilor, a personalului din grădiniţă și a părinţilor;  

· Controlează în timpul zilei starea sănătăţii copiilor, iar în caz de urgenţă anunţă medicul 

unitaţii și conducerea grădiniţei;  

· Supraveghează starea de curăţenie a localului și a dependinţelor;  

· Comunică în fiecare zi administratorului numărul copiilor prezenţi în unitate, în scopul 

eliberării alimentelor;  

· Efectuează calculul caloriilor pentru fiecare meniu în parte;  

· Urmărește și asigură respectarea normelor igienico-sanitare în prepararea, păstrarea și 

distribuirea alimentelor, a hranei copiilor;  

· Afișează zilnic meniul;  

· Însoţește copiii la plimbare, la spectacole, vizite, excursii alături de educatoare;  

· Ţine evidenţa instrumentarului materialelor sanitare și medicamentelor de urgenţă și 

răspunde de utilizarea lor corectă;  

· Îndeplinește și alte sarcini legale încredinţate de directoarea grădiniţei;  

· Obligaţia de muncă a asistentei este de 8 ore pe zi (7-15).  
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DREPTURILE PERSONALULUI  

ART. 112. DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR din Grădinița P.P. 

Nr.26 Timișoara sunt:  

(1) Personalului didactic din Grădiniţa PP nr. 26 îi sunt respectate drepturile care decurg din 

legislaţia în vigoare, precum și din prevederile contractului colectiv de muncă;  

(2) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 62 de zile lucrătoare.  

(3) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activităţii didactice de nici o 

autoritate școlară sau publică;  

(4) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută 

numai cu acordul celui care o conduce;  

(5) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială și publică, în beneficiul 

propriu, în interesul învăţământului și al societăţii românești;  

(6) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii și organizaţii sindicale, 

profesionale și culturale, naţionale și internaţionale, precum și din organizaţii politice legal 

constituite, în conformitate cu prevederile legii;  

(7) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul școlar și poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă aceasta nu afectează imaginea 

învăţământului preșcolar și demnitatea profesiei de educator;  

(8) Personalul didactic titular al grădiniţei, care din propria iniţiativă solicită să se specializeze 

sau să participe la cercetare știinţifică în ţară sau în străinatate are dreptul la concedii fără 

plată. Durata totală a acestora nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani;  

(9) Personalul didactic titular poate beneficia de concedii fără plată pe timp de 1 an, o data la 

10 ani, cu aprobarea Inspectoratului Școlar cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă;  

(10) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu (conform normelor metodologice 

elaborate de MEN);  

(11) Personalul didactic beneficiază de reducere cu 50%, pentru 6 călătorii pe an dus-întors, pe 

mijloace de transport feroviar, pe linii interne;  

(12) Personalul didactic nu are dreptul să organizeze dezbateri politice în grădiniţă;  

(13) Personalul didactic are dreptul, în cazuri justificate/excepţionale, la învoiri, cu condiţia ca 

să anunţe conducerea grădiniţei și să fie înlocuit de un cadru didactic din grădiniţa noastră.  

ART. 113. DREPTURILE PERSONALULUI NEDIDACTIC sunt:  

a. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic concediul de odihnă se acordă în 
funcţie de vechimea în muncă, astfel *extras din CCMU:  

-până la 5 ani vechime -21 de zile lucrătoare;  

-între 5 și 15 ani vechime -24 de zile lucrătoare;  

-peste 15 ani vechime -28 de zile lucrătoare; 

b. asigurarea concediului de odihnă și a învoirilor pentru orele prestate suplimentar;  
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c. dreptul de a beneficia de fondurile necesare pentru efectuarea controlului medical 
periodic;  

d. dreptul de a beneficia de fondurile necesare pentru asigurarea echipamentului necesar 
sectorului de activitate (bucătar, îngrijitoare, spălătoreasă);  

e. dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
f. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;  
g. dreptul la concediu de odihnă anual;  
h. dreptul la securitate și sănătate în muncă;  
i. dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale;  

ART. 114. Personalul didactic si nedidactic va beneficia de toate drepturile stipulate în 

Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul ISJ TM precum și în Legea Educaţiei Naţionale Nr. 

1 /2011.  

SANCŢIUNI  

ART. 115. Potrivit prevederilor art 264, alin. 2 din Codul Muncii sancţiunile disciplinare ce se 

aplică faptelor săvârșite de personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar 

sunt:  

-avertisment scris;  

-suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile 

lucrătoare;  

-retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului conform funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile;  

-reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  

-reducerea salariului de bază și/sau, după caz, si a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 

1-3 luni, cu 5-10%;  

-desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

ART. 116. Potrivit legislaţiei în vigoare sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului 

didactic în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:  

-observaţie scrisă;  

-avertismentul;  

-diminuarea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizaţiei de conducere, de  îndrumare 

și de control pe o perioada de 1-6 luni, cu până la 15%;  

-suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice, ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare și de control;  

-destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare și de control în învăţământ;  

-desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  
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ART. 117. (1) Abaterile. În sancționarea abaterilor se ține cont de gradul de repetitivitate al 

acestora. 

(2) Tipurile de abateri și modul de sancționare a acestora în funcție de gradul de repetitivitate 
sunt: 
 Întârziere nejustificată la program (mai mult de 5 minute)  

(1) Atenţionare verbală  
(2) Notarea în condica de prezenţă  
(3) Atenţionarea în Consiliul profesional  
(4) Atenţionare în CA cu cererea unei note explicative  
(5) Neplata orei/ Propunerea de sancţionare  

 Nesemnarea zilnică a condicii de prezenţă  
(1) Avertisment verbal și notarea în condică, cu posibilitatea semnării ulterioare  
(2) Notarea în condica de prezenţă  
(3) Atenţionarea în Consiliul profesoral  
(4) Atenţionarea în Consiliul de Administraţie cu cererea unei note explicative  
(5) Neplata orei  
(6) Propunere de sancţionare  

 Absenţa nemotivată și / sau părăsirea serviciului fără bilet de voie  
(1) Neplata orei-zilei Neplata orelor  
(2) Diminuarea calificativului anual  
(3) Propunere de sancţionare  
(4) Absenţă nemotivată de la CP  
(5) Avertisment verbal Atenţionare în CA cu cererea unei note explicative  
(6) Diminuarea calificativului anual  

 Atitudine necorespunzătoare faţă de preșcolari și faţă de colegi  
(1) Avertisment verbal  
(2) Atenţionare în CA cu cererea unei note explicative  
(3) Diminuarea calificativului anual  
(4) Propunere de sancţionare  

 Neprezentarea documentelor de proiectare  
(1) Avertisment verbal 
(2) Diminuarea calificativului anual  

 Neîndeplinirea sarcinilor și a responsabilităţilor acceptate prin fișa postului  
(1) Avertisment verbal  
(2) Atenţionare în CA cu cererea unei note explicative  
(3) Diminuarea calificativului anual  
(4) Propunere de sancţionare  

 Efectuarea defectuoasă sau neefectuarea serviciului pe unitate  
(1) Atenţionare în CP  
(2) Propunere de sancţionare (în situaţii grave, la propunerea comisiei de cercetare 

disciplinară)  
(3) Atenționare în CA cu cererea unei note explicative  
(4) Diminuarea calificativului anual  
(5) Propunere de sancționare  
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ART. 118. Conform Fișei anuale  de evaluare, aprobatăde MEC, se scade calificativul după cum 

urmează:  

-pentru fiecare act de indisciplină se scad 1-5 puncte.  

ART. 119. Procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare presupune parcurgerea 

următoarelor etape:  

-sesizarea săvârșirii abaterii disciplinare și înregistrarea acesteia;  

-emiterea deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinară;  

-convocarea în scris de către comisie, pentru audiere, a persoanei cercetate disciplinar;  

-efectuarea cercetării disciplinare;  

-întocmirea raportului de cercetare;  

-stabilirea sancțiunii;  

-emiterea deciziei de sancționare și comunicarea sancţiunii.  

-Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenţa faptei pentru care a fost cercetată.  

-Sancţiunea cu avertisment scris, prevăzuta mai sus, poate fi dispusă și fără efectuarea unei 

cercetări disciplinare prealabile.  

-Sancţionarea disciplinară a personalului nedidactic din învăţământ se face cu respectarea 

regulilor procedurale generale reglementate de Codul Muncii.  

-Sancţionarea disciplinară a personalului didactic și didactic auxiliar se face cu respectarea 

regulilor procedurale prevazute de Statutul personalului auxiliar.  

 

RECOMPENSE  

ART. 120. Salariaţii care îsi îndeplinesc sarcinile pot primi conform dispoziţiilor legale, 

recompense:  

-consemnarea în dosarul personal;  

-orele suplimentare prestate la cererea conducerii unitaţii se vor compensa cu timp liber 

corespunzător de comun acord cu salariatul;  

-informarea Inspectoratului Școlar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor și premiilor, conform prevederilor 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

-aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, 

precum și pentru acordarea gradaţiilor de merit.  

ART. 121. Personalul didactic poate primi recompense în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

specificate în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul ISJ TIMIŞ cu respectarea Legii 330/2009, 

a OUG nr. 1 din 25.01. 2010 și a Legii 118 din 30 iunie 2010, a Legii Educaţiei Naţionale.  
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Pentru orele suplimentare prestate în interesul unităţii -recuperări în perioada vacanţelor 

școlare.  

ART. 122. Personalul nedidactic poate primi, după caz, evidenţieri verbale și scrise, distincţii și 

diplome, recuperări care se cuvin pentru orele prestate suplimentar în grădiniţă.  

 

ART. 123. În cazul încălcării voite a prezentului Regulament intern se aplică sancţiunile 

prevăzute în Contractul colectiv de muncă în vigoare la nivel de ramură de învățământ și LEN 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE COPIILOR ȘI PĂRINȚILOR 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COPIILOR 

ART. 124.  (1) Copiii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de 

preșcolar. 

(2) Nicio activitate organizată de/sau în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea copiilor 

(3) Copiii au dreptul să fie evidenţiaţi și să primească premii și recompense pentru 
rezultatele deosebite la activităţile instructiv-educative și extracurriculare. 

(4) Copiii au dreptul să participe la activitaţi extracurriculare organizate de unitatea de 
învăţământ sau de alte instituţii. 

(5) Copiii trebuie să respecte regulile grupei, care le sunt prezentate zi de zi. 
(6) Ei vor respecta pe toţi colegii lor, fără a face diferenţa de etnie, condiţii socio-economice. 
(7) Vor folosi cu grijă toate materialele din dotarea grădiniţei/grupei. 
(8) Își vor desfășura activitatea într-o atmosferă de joc, spirit de colaborare, cooperare cu 

colegii, evitând situaţiile conflictuale, violenţa. 
(9) Fiecare copil trebuie să aibă papuci de casă, pijamale inscripţionate cu numele și 

prenumele. 
(10) Se recomandă o ţinută îngrijită.  

ART. 125. OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 

(1) Părinţii trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și 

Funcționare asumat prin semnătură și prin încheierea Contractului educațional. 

(2) Părinţii trebuie să respecte prevederile Contractului educațional încheiat cu unitatea de 

învățământ.  

(3)  Părinţii trebuie să susţină copiii în activitaţile lor educaţionale, inclusiv în activitătile de 

învățare realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu 

personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții optime a acestor 

activități. 
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(4) Părinţii trebuie să achite la timp alocaţia de hrană pentru copii (cel târziu data de 10 a lunii 

în curs). 

(5) Părinţii trebuie să asigure sosirea la timp a copiilor în grădiniţă, conform orarului de sosire 

specificat în P.O. 48 privind circuitul de intrare și ieșire a copiilor, a personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2, în cadrul 

unității de învățământ, în condițiile ordinului comun al MEC și MS nr. 

5487/1494/01.09.2020, aprobată în Consiliului de Administrație conform hotărârii nr. 2 

din 04.09.2020. 

(5) Părinţii trebuie să participe la ședinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii, lecţii deschise cu 

părinţii, ei trebuie să aibă în permanenţă o bună colaborare cu educatoarea grupei, 

asistenta medicală cât și cu personalul de îngrijire și cu directorul grădiniţei. 

(6) Părinţii trebuie să prezinte toate documentele care se cer la început de an școlar. În cazul în 

care preșcolarul este bolnav sau lipsește de la grădiniţă, părintele trebuie să informeze 

educatoarea și să prezinte o adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să 

rezulte însănătoșirea copilului și acceptul medicului pentru reluarea activităţii copilului în 

grădiniţă. Această adeverinţă trebuie predată asistentei medicale a unităţii. 

(7) Părinţii vor fi încurajaţi zi de zi să colaboreze cu grădiniţa și să informeze în particular 

directorul în legatură cu apariţia unor probleme între copil-copil, educatoare -copil sau 

probleme familiale. 

(8) Părinţii nu au voie să reţină cadrul didactic în timpul programului desfășurat la grupă. Dacă 

părinţii doresc să participe la activităţi trebuie să anunţe educatoarea de la grupa 

respectivă și directorul unităţii. 

(9) Discuţiile cu educatoarea se desfășoară în interiorul orelor de consultații individuale 

alocate, fie prin prezență directă, fie telefonic sau online. În situații de urgență, discuțiile pot 

avea loc la finele programului fiecărei ture ale cadrelor didactice, respectiv 13:00 și/sau 

17:30, dacă educatoarele nu sunt implicate în alt tip de activități de tip metodico-științific. 

(10)  Părinții să se asigure că preșcolarul, din momentul intrării în colectivitate stăpânește 

deprinderi de autoservire și igienico-sanitare (mănâncă singur, se îmbracă și se încalță 

singur sau cu ajutor minimal, se spală pe mâini, utilizează toaleta independent,  nu 

utilizează scutece de niciun gen). 

(11) Părinții să asigure starea de confort psihic a copilului atât înainte de intrarea în sala de 

grupă, cât și în timpul zilei, dacă situația o impune. 

(12) Părinţii vor respecta programul de funcţionare al grădiniţei și se vor comporta civilizat în 

interiorul acesteia. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. 

(13)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului, prin 
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mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau a susţinătorului legal 

va fi consemnată în caietul educatorului puericultor/educatoarei/învăţătorului 

/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu 

nume, dată şi semnătură. 

(14) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de preșcolar. 

Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale 

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

studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din 

colectivitate/unitatea de învăţământ. 

(15) Părinţii în cazul în care nu vor veni personal să ia copiii de la grădiniţă, vor da o 

declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, își vor exprima consimţământul pentru ca 

altcineva (nominalizând persoana) să ia copilul. După preluarea copilului de către părinte 

sau persoana desemnată, programul copilului la grădiniță se consideră încheiat. 

(16)  După preluarea copilului de către părinte sau persoana desemnată, aceștia vor părăsi 

curtea grădiniței, pentru a nu perturba programul de relaxare sau joacă al preșcolarilor 

rămași în grădiniță. 

(17) Părinţii vor asigura o ţinută corespunzătoare, lejeră și curată copiilor la grădiniţă. 

(18) Accesul părinţilor în sala de grupă este admis numai cu acordul educatoarelor. 

 

ART. 126.  DREPTURILE PĂRINȚILOR în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara sunt: 

    (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului sunt parteneri 

educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 

    (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 susţinuţi de sistemul 

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

şcoală. 

ART. 127. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

    (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

  ART. 128.  (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta unităţii 

de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

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

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

    b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
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    c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

    d) participă la întâlnirile programate (cu participare direct sau online) cu educatorul-

puericultor/educatoarea/profesorul pentru învăţământ preşcolar; 

    e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

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

tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

 

ART. 129. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

 

ART. 130. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul 

legal al copilului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul 

unităţii de învăţământ implicat, educatorul-puericultor/educatoarea. Părintele/tutorele/ 

susţinătorul legal al copilului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi 

reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea 

conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii 

de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

    (2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a 

fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

 

10. REGULAMENT DE ACCES ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ART. 131. Reglementări și obligaţii privind accesul în grădiniţă se elaborează și se aprobă de 

catre Consiliul Profesoral și cu consultarea comitetelor de părinţi, „Regulamentul de acces în 

unitatea de învăţământ” – Anexa la Regulamentul de ordine interioară al Grădiniţei cu Program 

Prelungit Nr. 26 pentru întărirea siguranţei civice.  

ART. 132. „Regulamentul de acces în unitatea de învăţământ” stabilește reguli de acces în 

grădiniţă, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere 

integrităţii și demnităţii persoanei, avutului privat și public și este stipulat în cadrul P.O. 48 

privind circuitul de intrare și ieșire a copiilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2, în cadrul unității de învățământ, în 

condițiile ordinului comun al MEC și MS nr. 5487/1494/01.09.2020, aprobată în Consiliului de 

Administrație conform hotărârii nr. 2 din 04.09.2020. 

ART. 133. (1) Accesul în incinta grădiniţei are la bază orarul stabilit de conducerea unităţii de 

învăţământ, afișat la intrările din grădiniţă. 
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(2) Orarul de funcţionare cuprinde:  

· denumirea unităţii de învăţământ;  

· ora începerii programului și ora încheierii programului;  

  menţiunea „După încheierea programului accesul în unitatea de învăţământ este strict 

interzis”. 

(3) Orarul de funcţionare al grădiniţei va fi avizat de către Inspectoratul Școlar Timiş și de 

Primăria municipiului Timişoara. 

(4) Modificarea orarului de funcţionare va fi adus la cunoștinţa forurilor superioare în termen 

de 5 zile de la data modificării. 

(5) Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoștinţa beneficiarilor și a persoanelor din 

afara grădiniţei, prin afișare, prin înștiinţări scrise sau prin mass-media, în cazurile în care 

aceasta se consideră necesar. 

(6) Din momentul afișării pe o perioadă de șapte zile calendaristice modificările se consideră 

însușite de către beneficiari și persoanele din afara grădiniţei. 

(7) Întreruperea accesului în grădiniţă pe o perioadă mai lungă va fi notificată și afișată în timp 

util.  

(8) Accesul în incinta grădiniţei se face în baza următoarelor documente:  

-carte de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate, pașaport;  

-legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs;  

-delegaţii speciale de acces eliberate de către conducerea unităţilor de învăţământ, de către 

Inspectoratul Școlar Timiş sau de către instituţiile abilitate care au sarcini de control;  

- delegaţii în interes de serviciu pentru organizarea de întruniri, dezbateri sau sesiuni de 

comunicări știinţifice.  

(9) Însoţitorii persoanelor din afara unităţilor de învăţământ au acces numai la intrarea în 

holul unităţilor de învăţământ sau spaţiile special amenajate în acest scop, excepţie făcând 

copiii minori.  

ART. 134. (1) Accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta grădiniţei, se face numai prin 

locurile special destinate acestui scop – porţile principale, pentru a permite organizarea 

supravegherii acestora la intrarea și ieșirea din unitate.  

(2) Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin salariaţilor unităţii de învăţământ, 

salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizarii sau jandarmeriei, precum și a celor care asigură 

intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, 

apă, telefonie) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele 

contractate, în caz de intervenţie sau aprovizionare.  

ART. 135.  (1)După intrarea cadrelor didactice la activităţile cu preșcolarii, ușa de acces în 

clădire se închide.  

(1) Primirea copiilor se face până la cel târziu ora 9:30, oră la care se încuie ușa, conform 
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programului de intrare pe grupe și porți de acces, stipulat în cadrul P.O. 48 privind circuitul 
de intrare și ieșire a copiilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2, în cadrul unității de învățământ, în condițiile 
ordinului comun al MEC și MS nr. 5487/1494/01.09.2020, aprobată în Consiliului de 
Administrație conform hotărârii nr. 2 din 04.09.2020..  

ART. 136. Accesul părinţilor este interzis în interiorul grădiniței, în anul școlar 2020-2021, 

fiind permis doar în situații excepționale, în baza verificării identităţii acestora.  

 

ART. 137. Accesul altor persoane în grădiniţă este permis numai după obţinerea aprobării 

conducerii unităţii de învăţământ.  

ART. 138. Accesul în incinta grădiniţei a persoanelor din afara unităţii de învăţământ în stare 

de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene, cu produse ori 

substanţe periculoase, cu materiale explozibile, arme albe, arme letale sau neletale, este 

STRICT INTERZIS!  

ART. 139. Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor și să 

verifice sălile în care aceștia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin 

conţinutul lor pot produce evenimente deosebite. 

ART. 140. Preșcolarii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfășurării programului 

școlar (pentru consultaţii la medic), numai însoţiţi de părinţi sau bunici sau de către cadrele 

didactice, asistente și îngrijitoare, cu prilejul participării la acţiuni comemorative, festivităţi, 

plimbări cu respectarea procedurii specifice.  

ART. 141. După terminarea orelor de program și în timpul nopţii, clădirile școlare se vor încuia 

de către personalul de îngrijire care va verifica dacă:  

-în salile de grupă/clasă nu au rămas în priză calculatoare, aparate audio vizuale, luminile sunt 

stinse;  

-sunt închise toate ferestrele; 

-sunt încuiate toate ușile de la clădiri, magazii;  

-sunt încuiate porţile de intrările în curţile grădiniţei. 

ART. 142. Persoanele din afara unității de învățământ sunt obligate să păstreze ordinea și 

curățenia în incinta unității de învățământ.  

ART. 143. Este STRICT INTERZIS fumatul în incinta unității de învățământ, conform 

prevederilor legislației în vigoare. 
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ART. 144. După terminarea orelor de program accesul persoanelor din afara unității de 

învăţământ este STRICT INTERZIS, indiferent de motivația acestuia.  

ART. 145. Conducerea unităţii școlare:  

· Cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, a întocmit referate de necesitate pentru 

acordarea fondurilor financiare necesare instalării unui sistem de supraveghere video cu 

senzori de mișcare și a angajării personalului de pază.  

· Va informa organele de poliţie despre producerea unor evenimente de natură să afecteze 

ordinea publică, precum și despre prezenţa nejustificată a unor persoane în grădiniţă sau în 

imediata apropiere a acestora (poliţia, patrula de jandarmi);  

·Va organiza instruirea preșcolarilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și 

nedidactic și părinţilor pentru cunoașterea și aplicarea prevederilor regulamentului propriu de 

ordine interioară;  

·Va aduce la cunostinţa unităţii de poliţie teritorială deplasările în grup ale preșcolarilor 

organizate în alte orașe sau zone turistice precum și activităţile cultural-sportive din sector la 

care participă un număr mare de preșcolari ( ex.Târg de Paști, 1 Iunie). 

 

 

11. DISPOZIŢII FINALE 
 

ART. 146. Prezentul Regulament de ordine interioară stabilește regulile în baza cărora se 

desfășoară activitatea la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara.  

ART. 147. Regulamentul intern este discutat în Consiliul Profesoral din data de 09.09.2020 și 

aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ în data de 09.09.2020.  

ART. 148. Regulamentul intern stabilește norme cu caracter de obligativitate pentru întreg 

personalul, precum și norme pe compartimente și domenii de activitate. 

ART. 149. Prezentul regulament va fi afișat timp de 10 zile după semnarea lui de către director 

și responsabilul grupei sindicale. În perioada celor 10 zile personalul grădiniţei va face 

propuneri ca să-i îmbunătăţească conţinutul. 

ART. 150. Regulamentul intern poate fi modificat ori de câte ori necesitaţile de organizare și 

disciplină a muncii în unitate o cer. 

ART. 151. Nerespectarea oricărui articol de către personalul grădiniţei constituie abatere de la 

disciplina muncii și se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 
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ART. 152. Prezentul Regulament de Organizare și funcționare al grădiniței P.P. Nr. 26 

Timișoara intră în vigoare după aprobarea lui în Consiliul de Administraţie și afișarea lui în 

unitate.  

 

Director , 

Prof. Barbu Felicia 
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