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Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09.2016 și completările ulterioare cu ordinul 3027/2018
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ORDIN
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) şi (2) şi art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale
nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 13 ianuarie 2015.
Art. 3. — Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane,
Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget-finanţe, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Bucureşti, 31 august 2016.
Nr. 5.079.
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Titlul I- Dispoziţii generale
Capitolul 1- Cadrul de reglementare
Art. 1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, denumit în
continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unității de învățământ, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
(2) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare (Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modif. şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului
nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea MEN, cu modif. şi completările ulterioare; Codului
muncii (Legea 53/2003 reactualizată); Reg. de org. și funcț. a unităților de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 și completările cu ordinul 3027/2018; ORDIN nr. 4619 din 22 sept.
2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de org. şi funcţ. a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţăm. preuniversitar; Legea nr. 272/2004; OMEN nr. 4831/30.08.2018; OMENCȘ nr. 6134/2016;
Ordinul nr. 1985/2016.)
Art. 2 (1) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu conține prevederi
referitoare la condițiile de acces în grădiniță (Strada Iezer nr. 1) pentru preșcolari, părinți, tutori sau
susținători legali, cadre didactice și vizitatori și a unor însemne distinctive pentru preșcolari.
(2) Regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este elaborat de către
un colectiv de lucru, coordonat de director. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de
administrație, fac parte și reprezentanți ai părinților.
(3) Regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este supus, spre
dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților, asociației părinților și în consiliul profesoral, la care
participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, precum și modificările
ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și asociației
părinților și în consiliul profesoral la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și
nedidactic,
(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniței cu PP nr. 14 Sibiu, precum și modificările
ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
(6) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este
înregistrat în unitate. Pentru aducerea la cunoștința personalului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și a
părinților, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ este afișat la avizier.
Educatoarele/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar au obligația de a prezenta părinților
regulamentul de organizare și funcționare. Personalul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu , părinții, tutorii sau
susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile
regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.
(7) Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu poate fi revizuit anual, în
termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea
regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se depun în scris și se
înregistrează la conducerea grădiniței, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în
vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în Regulamentul de organizare și
funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 cu
completările ordinului 3027/2018.
(8) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este
obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
(9) Regulamentul intern al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu conține dispozițiile obligatorii prevăzute la Art.
242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în
contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație, după
consultarea organizațiilor sindicale din grădiniță, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învățământ preuniversitar din Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.

Capitolul 2-Principii de organizare și funcționare în învățământului preșcolar
Art. 3 (1) Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum:
a) principiul echității — în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
b) principiul calității — în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și
la bune practici naționale și internaționale;
c) principiul relevanței — în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și socialeconomice;
d) principiul eficienței — în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin
gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării — în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în
proces;
f) principiul răspunderii publice — în baza căruia unitățile și instituțiile de învățământ răspund public de
performanțele lor;
g) principiul garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului
român;
i) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul
la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;
j) principiul asigurării egalității de șanse;
k) principiul libertății academice;
l) principiul transparenței — concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin
comunicarea periodică și adecvată a acestora;
m) principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine
politice;
n) principiul incluziunii sociale;
o) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
p) principiul participării și responsabilității părinților;
q) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea
activităților sportive;
r) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;
s) principiul respectării dreptului la opinie al preșcolarului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ.
(2) Principiile generale care stau la baza organizării și funcționării învățământului preșcolar sunt:
a) principiul educației globale și individualizate se referă la valorificarea întregului potențial al copiilor, a
tuturor dimensiunilor personalității acestora.
b) principiul asigurării integrale a drepturilor copilului oferă șanse egale tuturor fără a se face interpretări
conexe.
c) principiul asigurării serviciilor sociale pentru copiii aflați în situații speciale se referă la asigurarea
serviciilor sociale în grădiniță pentru copiii proveniți din medii defavorizate, din familii monoparentale,
dezmembrate sau din familii în care părinții sau susținătorii legali au probleme de sănătate etc.
d) principiul cooperării cu familia și cu comunitatea locală, ca parteneri egali în educația copilului, se
referă la asigurarea unui sprijin real pentru dezvoltarea armonioasă a acestuia.
e) principiul asigurării respectutlui față de copil ca ființă umană care are nevoie de ocrotire, de instrucție
și de educație, de supraveghere, de dragoste și de sensibilitate din partea adulților definite un drept al
acestia.
(3) Conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu își fundamentează deciziile pe dialog și consultare,
promovând participarea părinților la viața grădiniței asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor,
printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Art.4 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice
sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice,
organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de
activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și
integritatea fizică și psihică a copiilor sau a personalului din unitate.

Titlul II- Organizarea internă a activității le nivelul grădiniței
Capitolul 1- Rețeaua școlară
Art. 5 (1) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu are personalitate juridică și prezintă următoarele elemente
definitorii:
a) act de înființare – hotărâre a autorităților administrației publice locale
b) dispune de patrimoniu în proprietate publică;
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și cu
denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.
(2) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu are conducere, personal și buget propriu, întocmește situațiile financiare,
dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională.
Art. 6 (1) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu şcolarizează cu prioritate copiii din circumscripția școlară ce se
formează din totalitatea străzilor aflate în proximitatea unității de învățământ și arondate acesteia.
(2) În limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării preșcolarilor din circumscripția
școlară, grădinița școlarizează copii din alte zone ale orașului în baza unei solicitări scrise din partea
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și aprobată de către consiliul de administrație.
(3) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă unitate
de învățământ cu grupe de învățământ preșcolar, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea
se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și se aprobă de
către consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de
școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării preșcolarilor din circumscripția școlară a unității de
învățământ respective.
(4) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, pe baza documentelor furnizate de autoritățile locale și serviciul de
evidență a populației, are obligația de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripția școlară,
care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învățământul preșcolar.
Capitolul 2- Organizarea programului din grădiniță
Art. 7 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a activității didactice, a vacanțelor se
stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.
(3) Acesta poate fi închisă temporar, cu acordul inspectoratului școlar și cu atenționarea părinților, nu
mai mult de 60 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.
(4) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale,
activitatea didactică poate fi suspendată pe o perioadă determinată.
(5) Suspendarea activității se poate face, după caz:
a) la nivelul grădiniței, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale și
ai părinților, cu aprobarea inspectorului școlar general;
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ, la cererea inspectorului școlar general,
după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice;
c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, prin ordin al
ministrului educației și cercetării științifice .
(6) Suspendarea activităților este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până
la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al grădiniței și
comunicate instituției care a aprobat suspendarea activității.
Art. 8 (1) În perioada vacanțelor școlare Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu poate organiza, separat sau în
colaborare, activități educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de administrație, care aprobă și
costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective
aplicabile pentru tot personalul unității.
(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. 1, părinții și Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu încheie contractul educațional.

Art. 9 (1) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu (10 ore pe zi) asigură educația și pregătirea corespunzătoare a
copiilor pentru școală și viața socială, precum și protecția socială a acestora (hrană, supraveghere și
odihnă).
(2) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu funcționează în două schimburi:
Program normal- între orele 7.30 – 12.30
Program prelungit- tura de dimineaţă: între orele 7.30 – 12.30; tura de după amiază: între orele
12.00 – 17.00.
Capitolul 3- Formațiunea de studiu
Art. 10 (1) În Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, formațiunea de studiu organizată este grupa după criteriul de
vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, la propunerea directorului, prin
hotărâre a consiliului de administrație, conform prevederilor legale.
(2) Efectivele grupelor în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se constituie conform prevederilor legale.
(3) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, grădinița poate organiza grupe sub
efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului
școlar.
(4) Grupele de copii sunt grupe omogene (grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare).
Art. 11 (1) Ariile curriculare, formele de activitate, durata activităţilor, sunt în conformitate cu programa
stabilită de M.E.N. (Ministerul Educației Naționale).
(2) Curriculumul naţional pentru educaţia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă,
emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficienţe de dezvoltare.
(3) Curriculum la decizia Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se constituie atât din pachete disciplinare
opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la
nivelul grădiniței. Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în urma
consultării părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia grădiniței.
Art. 12 (1) Constituie segregare şcolară pe criteriul dizabilităţii şi/sau al cerinţelor educaţionale speciale
separarea fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale
speciale în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât procentul
antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o
grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este
disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu
cerinţe educaţionale speciale dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi unitate
de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel.
(2) Constituirea de grupe cu antepreşcolari sau preşcolari ori clase cu elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe
educaţionale speciale într-o unitate de învăţământ preuniversitar de masă reprezintă segregare şcolară şi
este interzisă.
(3) Nu constituie segregare şcolară înfiinţarea şi funcţionarea, în condiţiile legii, a unităţilor de
învăţământ special.
(4) Prin excepţie de la paragrafele (1) şi (2), în situaţii temeinic justificate, în conformitate cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea de grupe sau
clase cu antepreşcolari, preşcolari sau elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o
unitate de învăţământ de masă nu reprezintă segregare şcolară.
Art. 13 (1) Constituie segregare şcolară pe criteriul statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor
separarea fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel
socioeconomic în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât
procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel
socioeconomic dintr-o grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ
preuniversitar de masă este disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau
elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele
două bănci/altele din aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. Evaluarea
statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor se va face în
baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinşi în metodologia de monitorizare a segregării şcolare pe

criteriul statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al părinţilor, nivelul
veniturilor familiilor, altele).
Art. 14 (1) Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare separarea fizică a
antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe/clase în funcţie de performanţele
şcolare ale antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor, astfel încât procentul antepreşcolarilor,
preşcolarilor sau elevilor cu un anumit nivel al performanţelor şcolare, la constituirea unei grupe sau
clase, este disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu acelaşi
nivel al performanţelor şcolare din alte grupe/clase, de acelaşi nivel.
(2) Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare şi separarea fizică a copiilor în clasa
pregătitoare în funcţie de frecventarea sau nefrecventa rea unui ciclu de educaţie timpurie.
Art. 15 (1) Constituie segregare şcolară pe criteriul mediului de rezidenţă separarea fizică a elevilor din
învăţământul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un
anumit mediu de rezidenţă este disproporţionat în raport cu procentul elevilor care provin din acelaşi
mediu de rezidentă dintr-o altă clasă, de acelaşi nivel.
Art. 16 lnspectoratul Şcolar Judetean Sibiu exercită următoarele atribuţii în domeniul prevenirii,
eliminării sau sancţionării oricărei forme de segregare şcolară:
(1) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de
segregare şcolară enunţate în OMENCS 6134/2016 şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile
de segregare şcolară, ca la constituirea grupelor/claselor de început de nivel de studii (grupa de
antepreşcolari sau preşcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) să se asigure mixarea elevilor
astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripţiei şcolare să fie reflectată în fiecare
grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.;

Titlul III - Managementul grădiniței
Capitolul 1- Dispoziții generale
Art. 17 (1) Managementul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este asigurat în conformitate cu prevederile
legale.
(2) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu este condusă de consiliul de administrație și de director.
(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se consultă,
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale,
consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, precum și cu autoritățile administrației publice
locale.
Art. 18 Consultanța și asistența juridică pentru Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se asigură, la cererea
directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.
Capitolul 2 - Consiliul de administrație
Art. 19 (1) Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu funcţionează conform prevederilor
Legii învăţământului nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale şi a Ordin
pentru aprobarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățămât preuniversitar, nr.
4.619 /22.09.2014).
(2) Consiliul de administrație este organul de conducere al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și se constituie
din 7 membri, după cum urmează: 3 cadre didactice, inclusiv directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, 2
reprezentanți ai părinţilor, primarul sau 1 reprezentant al primarului, 1 reprezentant al consiliului local.
Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este membru de drept al consiliului de adminitrație din unitatea
de învățământ. (Ordin nr. 4.619 /22.09.2014)
(3) Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este președintele consiliului de administrație.
Art. 20 (1) La şedinţele consiliului participă de drept, cu statut de observator, reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu; punctul de vedere al liderului sindical se consemnează în procesul verbal al şedinţei.
(2) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu la toate ședințele consiliului de administrație. Membrii consiliului de administrație, observatorii
și invitații sunt convocați cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se

ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se
face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin
unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3) Preşedintele consiliului de administrație desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o
persoană din rândul personalului didactic din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu care nu este membru în
consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;
(4) Secretarul consiliului de administraţie scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care
consemnează inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de proceseverbale al consiliului de administraţie;
(5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au
obligaţia să semneze procesul verbal, încheiat cu această ocazie.
(6) Procesele verbale se scriu în “Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administraţie” care se
înregistrează în unitate pentru a deveni document oficial.
Art. 21 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
Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu cu respectarea prevederilor legale;
e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
f) particularizează, la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei și cercetării științifice, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor sau a preşcolarilor;
g) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, care
urmează a fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori
apar modificări;
h) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de
învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu face parte;
i) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu şi
promovează măsuri ameliorative;
j) 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;
k) adoptă proiectul de buget al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, ţinând cont de toate cheltuielile necesare
pentru buna funcţionare a grădiniței, 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;
l) întreprinde demersuri ca Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu să se încadreze în limitele bugetului alocat;
m) avizează execuţia bugetară la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu şi răspunde, împreună cu
directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
n) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu 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 Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la
dispoziţia acesteia;
o) 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 Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
p) avizează planurile de investiţii;
q) aprobă acordarea premiilor pentru personalul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
r) 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;

s) aprobă proceduri elaborate la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
t) aprobă curriculumul la decizia grădiniței cu respectarea prevederilor legale;
u) aprobă orarul activității din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
v) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
w) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din Grădiniţa cu P.P. nr. 14
Sibiu;
x) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu,
durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;
y) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi schema
de personal didactic auxiliar;
z) aprobă repartizarea personalului didactic de predare grupe;
aa) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
bb) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare, aprobă comisiile în vederea
organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă angajarea pe post, în
condiţiile legii;
cc) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor
didactice auxiliare la nivelul consorţiului şcolar;
dd) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
ee) avizează, la solicitarea directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, pe baza recomandării medicului de
medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională
de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii grădiniței;
ff) 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;
gg) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de
Metodologia – cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;
hh) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din
Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
ii) propune eliberarea din funcţie a directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu 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;
jj) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual
de muncă, şi o revizuieşte, după caz;
kk) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în
cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor grădiniței şi al examenelor naţionale;
ll) aprobă concediile salariaţilor din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, conform reglementărilor legale în
vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;
mm) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a
personalului didactic de predare, didactic auxiliar din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
nn) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
oo) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
pp) administrează baza materială a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art. 22 (1) Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu poate emite hotărâri în condiţiile
în care sunt prezenţi minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situaţiile prevăzute la
art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenţi
exceptând situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administraţie care vizează
personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor,
restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin
vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (8) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 26. din Ordonanta urgenta 49/2014)

(2) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se iau cu majoritatea din totalul
membrilor consiliului de administraţie.
Art. 23 (1) Consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se întrunește lunar sau ori de câte
ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei
și cercetării științifice.
(2) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți
ai părinților în consiliul de administrație al Grădiniței nr.14 Sibiu, cu excepția situașiei în care consiliul
reprezentativ al părinților și asociația de părinți, nu pot desemna alți reprezentanți.
Capitolul 3- Directorul
Art. 24 (1) Directorul exercită conducerea executivă a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în conformitate cu
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu, cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a unităților de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016.
(2) Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre didactice
titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional.
(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, directorul
încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ- teritoriale în a
cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ. Modelul-cadru al contractului de management
administrativ-financiar este anexă la metodologia de desfășurare a concursul pentru ocuparea funcției de
director aprobate prin ordin al ministrului.
(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. Modelul-cadru
al contractului de management educațional este anexă la metodologia de desfășurare a concursul pentru
ocuparea funcției de director aprobate prin ordin al ministrului.
(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau
vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
(6) Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de
administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3
dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar.
Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de
hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de
eliberare din funcție a directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(7) În cazul vacantării funcției de director din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, conducerea interimară este
asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru
didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general,
în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării
Consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanei solicitate.
Art. 25 (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:
a) este reprezentantul legal al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educațională;
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu;
d) asigură managementul strategic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în colaborare cu autoritățile
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților;
e) asigură managementul operațional al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu cu cele stabilite la nivel național
și local;
g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
i) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, întocmit de
Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul este prezentat în fața consiliului de administrație, a

consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și conducerii asociașiei de părinți;
raportul este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar în
maxim 30 de zile de la data începerii anului școlar.
(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții:
a) propune în consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, spre aprobare, proiectul de
buget și raportul de execuție bugetară,
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a Grădiniţei
cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:
a) angajează personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu prin încheierea contractului individual de
muncă;
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea,
evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate,
precum și de selecția personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu vacantarea posturilor,
organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;
d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației și
Cercetării Științifice.
(4) Alte atribuții ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliului de
administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și o
propune spre aprobare consiliului de administrație;
c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru
educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de
Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR);
d) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, spre aprobare, Regulamentul de
organizare și funcționare al unității de învățământ Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor din circumscripția școlară, în cazul unităților
de învățământ preșcolar,
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal
didactic auxiliar și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație al
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, profesorii din învățământul preșcolar/ institutoarele/ educatoarele la grupe,
precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
i) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în
baza hotărârii consiliului de administrație;
j) aprobă graficul serviciului pe Grădiniţă cu P.P. nr. 14 Sibiu al personalului didactic;
k) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a
tuturor activităților, care se desfășoară în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu și le supune spre aprobare
consiliului de administrație;
m) asigură, prin responsabilul comisiei metodice, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare
și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
n) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei metodice, calitatea procesului instructiv-educativ,
prin verificarea documentelor, prin asistențe la activități și prin participări la diverse activități educative
extracurriculare și extrașcolare;
o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din grădiniță;
p) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;

q) aprobă asistența la activități educative școlare/extrașcolare, a responsabilului comisiei metodice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
r) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic de predare,
precum și întârzierile personalului didactic auxiliar, de la programul de lucru;
s) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu pe care o conduce;
t) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
u) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:
v) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii;
răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și
gestionarea documentelor de evidență școlară;
w) aprobă vizitarea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, 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.
Ww) 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.
(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și
contractele colective de muncă aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu,
în conformitate cu prevederile legale.
(7) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către către un alt cadru didactic, membru al
Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinara și se
sancționează conform legii.În situații excepționale (accident, boală și alte asemenea) în care directorul nu
poate delega atribuțile, un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, desemnat anterior
pentru altfel de situații de către acesta preia atribuțile directorului.
Art. 26 În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 22
din Regulamentului de organizare și funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul MENCS nr. 5079/2016, directorul emite decizii și note de serviciu.
Art. 27 Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.
Art. 28 (1) Drepturile și obligațiile directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt cele prevăzute de
legislația în vigoare, de Regulamentul de organizare și funcţionare a unităților de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 și de contractul colectiv de muncă aplicabil.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general.
Capitolul IV Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art. 29 Pentru optimizarea managementului Grădiniței PP nr.14 Sibiu, conducerea acesteia elaborează
documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidență;
Art. 30 (1) Documentele de diagnoză ale Grădiniței PP nr.14 Sibiu sunt:
a) rapoartele de activitate semestriale asupra activității desfășurate;
b) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;
c) raportul anual de evaluare a calității.
(2) Conducerea Grădiniței PP nr.14 Sibiu poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor
educaționale.
Art. 31 (1) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se întocmesc de către director
(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de consiliul de administrație, la propunerea
directorului la începutul semestrului al doilea , respectiv la începutul anului școlar următor.

(3) Rapoartele semestriale și anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în ședința
Consiliului Profesoral.
Art. 32 Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice prin transmiterea unui exemplar
către comitetul reprezentativ al părinților și asociației de părinți, fiind documente care conțin informații de
interes public.
Art. 33 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității, se validează de către consiliul de administrație, la propunerea coordonatorului
comisiei și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art. 34 (1) Documentele de prognoză ale Grădiniței PP nr.14 Sibiu realizate pe baza documentelor de
diagnoză ale perioadei anterioare sunt:
a) Planul de dezvoltare instituțională;
b) Planul operațional;
c) Planul managerial
d) Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului
Grădiniței PP nr.14 Sibiu.
(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinților și
asociației de părinți, fiind documente care conțin informații de interes public.
Art. 35 (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung și se
elaborează de către o echipă coordonată de director, pentru o perioadă de trei-cinci ani. Acesta conține:
a) prezentarea Grădiniței PP nr.14 Sibiu: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale și
financiare, relația cu comunitatea locală și organigrama:
b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern ( de tip SWOT) și analiza mediului extern
(de tip PESTE);
c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității;
d) planificarea tuturor activităților Grădiniței PP nr.14 Sibiu, respectiv activități manageriale,
obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanță
și evaluare.
Art. 36 (1) Planul managerial constituie documentul de acțiune pe tremen scurt și se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an școlar.
(2) Planul managerial conține adaptarea direcților de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la
specificul Grădiniței PP nr. 14 Sibiu, precum și a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare
instituțională
(3) Planul managerial se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul
de administrație.
Art.37 Planul operațional constituie documentul de acțiune pe termen scurt, se elaborează pe un an școlar
și reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituțională. Planul operațional se
dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.
Art.38 Directorul ia măsuri necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și
dezvoltarea sistemului de control managerial intern, 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.
Art.39 Documentele manageriale de evidență sunt:
a) statul de funcții
b) organigrama Grădiniței PP nr.14 Sibiu
c) schema orară a Grădiniței PP nr. 14 Sibiu
d) planul de școlarizare
e) dosarul cu instrumente interne de lucru ale directorului.

Titlul IV- Personalul unității de învățământ
Capitolul 1- Dispoziții generale
Art.40 (1) În Grădinița PP nr 14 Sibiu personalul este format din personal didactic de conducere, didactic
de predare și instruire practică, didactic auxiliar, personal nedidactic și personal sanitar asociat. .
(2) În Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu îşi desfăşoară activitatea 26 persoane, după cum urmează:
Cadre didactice – director/profesor pentru învățământ preșcolar/institutoare/educatoare – 16
Administrator de patrimoniu – didactic auxiliar –1
Administrator financiar – didactic auxiliar– 1
Bucătar– nedidactic – 1
Personal de îngrijire– nedidactic – 6
Mecanic întreținere– nedidactic – 1
(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din Grădinița PP nr.14
Sibiu se face prin concurs/examen conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(4) Personalul didactic-auxiliar îşi desfăşoară activitatea în baza Codul Muncii actualizat 2015 prin Legea
12/2015
(5) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din Grădinița PP nr. 14
Sibiu se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin
reprezentantul legal.
Art.41 (1) Drepturile și obligațiile personalului Grădiniței PP nr. 14 Sibiu sunt reglementate de legislația
în vigoare.
(2) Personalul Grădiniței PP nr.14 Sibiu trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul
ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din Grădinița PP nr.14 Sibiu trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu
valorile pe care trebuie să le transmită copiilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
(4) Personalului Grădiniței PP nr.14 Sibiu îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să
afecteze imaginea publică a copilului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți
salariați din grădiniță.
(5) Personalului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să
agreseze verbal, fizic sau emoțional preșcolarii și colegii.
(6) Personalul Grădiniței PP nr. 14 Sibiu are obligația de a veghea la siguranța preșcolarilor, în incinta
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților
extracurriculare/extrașcolare.
(7) Personalul Grădiniței PP nr.14 Sibiu are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de
asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează
demnitatea, integritatea fizică și psihică.
(8) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,
respectiv 40 ore/săptămână, conf. Art. 112 (1), 113 din Codul Muncii actualizat 2015 prin Legea
12/2015 și art. 262 din Legea nr. 1/201, modificată și actualizată.
(9) Respectarea programului de lucru este obligatorie pentru toţi angajaţii.
(10) Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu asigură îndrumarea şi controlul personalului în ambele
schimburi, în funcţie de problemele curente, pe o durată de 8 ore.
(11) Administratorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu asigură aprovizionarea cu necesarul zilnic de alimente
răspunzând de calitatea acestora, coordonează şi supraveghează activitatea personalului didactic-auxiliar
din grădiniță, având un program de lucru de 8 ore zilnic.
Art.42 (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de
funcții și prin proiectul de încadrare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Prin organigrama Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă,
organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de
specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul
de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și se înregistrează ca document oficial la conducerea
grădiniței.
Art.43 Personalul didactic de predare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este organizat în comisia metodică
și în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în
vigoare și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a unităților de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 și completorile cu ordinul 3027/2018.
Art.44 Personalul didactic auxiliar și nedidactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este organizat în
compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama
unității de învățământ.
Art.45 La nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, funcționează următoarele compartimente de specialitate:
financiar-contabil, administrativ, precum și alte compartimente, potrivit legislației în vigoare.
Capitolul 2- Personalul didactic
Art.46 (1) Personalul didactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu trebuie să îndeplinească condiţiile de
studii prevăzute de lege, să aibă capacitate de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală
conformă deontologiei profesionale şi să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru
îndeplinirea funcţiei.
Art.47 Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere și de predare sau într-o
funcție didactică auxiliară, personalul didactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu are obligația să prezinte
un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării
Științifice și Ministerul Sănătății.
Art.48 Activitatea personalului didactic de predare al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu 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, conform planurilor-cadru de
învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, învăţare pe tot parcursul
vieţii.
d)activităţi de consiliere.
Art. 49 (1) Cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu lucrează, în ture, după cum urmează:
Program normal- între orele 07:30 – 12:30
Program prelungit- tura I (între orele 07:30 – 12:30);
tura a II a (între orele 12:00 – 17:00);
(2) Modificarea turelor, a programului de lucru vor fi aprobate de director sau de Consiliul de
Administraţie în folosul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, fără a aduce atingere interesului general al
copiilor sau al unităţii;
Art. 50 (1) Personalul didactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu are drepturile și obligațiile prevăzute de
legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Personalul didactic cuprinde persoanele din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu responsabile cu instruirea
și educația.
(3) Cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu au următoarele obligații:
a) derulează activităţi educative şi de instruire conform planurilor de învăţământ şi programelor în vigoare;
b) întocmesc planificări semestriale ale activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;
c) întocmesc şi păstrează mape de studiu individual, portofolii cu lucrări ale copiilor, proiecte didactice,
mape didactice;
d) consemnează prezenţa în catalogul grupei;
e) aplică probe şi teste de evaluare iniţială, stadială şi finală;
f) respectă particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor;
g) se pregătesc zilnic pentru activităţi, utilizând resursele materiale ale unităţii;
h) se preocupă de îmbogăţirea bazei didactico – materiale în colaborare cu părinţii;
i) răspund de păstrarea, întreţinerea şi înnoirea mobilierului din sala de grupă;
j) stabilesc ore de consiliere cu părinţii – săptămânal;
k) îndrumă practica pedagogică în afara normei didactice;

l) respectă prevederile legale în vigoare atunci când organizează vizite sau excursii;
m) desfășoară zilnic activități de mișcare fizică.
(4) Cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu au următoarele drepturi:
a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile
lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu poate întrerupe concediul
legal;
b) neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar
următor;
c) cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea
consiliului de administraţie al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
d) dreptul la iniţiativă profesională constă în:
– conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale prin metodologii care respectă
principiile psihopedagogice;
– utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
– punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.
e) dreptul la securitate:
– cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate
şcolară sau publică;
– nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia
autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a
personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în
timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă;
– înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o
conduce;
f) dreptul de participare la viaţa socială și publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului:
– personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi
culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
– personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni
în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea
profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi;
– personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau
sponsorizări, de acoperirea integrală ori parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări
ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ;
– personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are
dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani.
Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se
face dovada activităţii respective.
Art.51 (1) Cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu care fac dovada absolvirii unui program
acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile,
pot face parte din corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de
selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.
(2) Personalul didactic, personalul de conducere, de îndrumare și control al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu
are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.
Art.52 Cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu răspund de viaţa, sănătatea şi integritatea
fizică a copiilor pe perioada activităţii la clasă.
Art.53 Educatoarea numită de directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu prin decizie poate înlocui o
educatoare de la grupă în perioada concediilor de odihnă sau de boală.
Art.54 În funcţie de nevoile specifice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, cadrele didactice se obligă să
îndeplinească şi alte sarcini la cererea conducerii unităţii în limitele legii.
Art.55 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa
postului se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art.56 În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic al Grădiniței cu P.P. nr. 14 Sibiu
are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită conform OMEN nr. 4831/
30.08.2018 prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
(1) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau
fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a
acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
(1) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau
prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament
preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
(2) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este
încadrat
Art.57 În activitatea profesională, personalul didactic al Gradiniței cu P.P. nr. 14 Sibiu evită practicarea
oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea
fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.
Capitolul 3- Personalul didactic-auxiliar și nedidactic
Art.58 (1) Personalul didactic-auxiliar al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu își desfășoară activitatea în baza
prevederilor Codul Muncii actualizat 2015 prin Legea 12/2015 și ale contractelor colective de muncă
aplicabile.
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor pentru personalul didactic-auxiliar din
Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se face de către director, cu aprobarea
consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art.59 (1) Activitatea personalului nedidactic (personal de îngrijire, bucătar, mecanic întreținere) este
coordonată, de administratorul de patrimoniu al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Programul personalului nedidactic (personal de îngrijire, bucătar, mecanic întreținere) se stabilește de
către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și se aprobă de către
directorul unității de învățământ.
(3) Administratorul de patrimoniu al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu stabilește sectoarele de lucru ale
personalului de îngrijire. În funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de
patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele
necesare Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(5) Administratorul de patrimoniu trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea
periodică a elementelor bazei materiale a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în vederea asigurării securității
copiilor/personalului din unitate.
Art.60 Personalul de îngrijire se subordonează directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
administratorului, profesorului învățământ preșcolar/ institutoarei/ educatoarei de la grupa la care lucrează;
Art.61 (1) Personalul de îngrijire al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu are următoarele atribuţii şi obligaţii:
De a utiliza un limbaj civilizat în relaţiile cu copiii şi cu părinţii acestora;
De a trata copiii cu respect şi afecţiune;
Efectuează curăţenia zilnică a încăperilor repartizate (aspiră, şterg praful, spală, dezinfectează);
Înlocuiesc şi spală periodic lenjeria de pat, feţele de masă (săptămânal sau de câte ori este nevoie);
Răspund de obiectele aflate în inventarul propriu şi asigură întreţinerea acestora;
Răspund de întreţinerea şi păstrarea mobilierului, a aparaturii din dotare;
Respectă normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
Servesc masa copiilor în condiţii igienice;
Ajută copiii la masă atunci când este necesar;
Însoţesc copiii la toaletă ajutându-i la formarea deprinderilor de utilizare a acesteia şi de spălare pe mâini
după utilizarea ei şi înainte de fiecare masă;

Ajută la îmbrăcatul şi dezbrăcatul copiilor, pregatesc paturile, aerisesc sălile de grupă, sălile de mese,
paturile;
Răspund de închiderea robinetelor la plecare, precum şi de închiderea geamurilor şi de încuiatul uşilor şi a
porţii de acces în unitate;
Întreţin curtea şi terenul de joacă al copiilor;
Întreţin rondoul de flori de la intrarea în unitate;
Supraveghează copiii în timpul pauzelor educatoarelor;
Primesc copiii dimineaţa şi îi supraveghează, răspunzând de integritatea şi securitatea lor până la sosirea
educatoarei;
Ajută la bucătărie ori de câte ori este necesar;
(2) În funcţie de nevoile specifice ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, îngrijitoarele se obligă să
îndeplinească şi alte sarcini la cererea conducerii unităţii în limitele legii.
(3) Personalul de îngrijire al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu lucrează în două ture, după cum
urmează: tura de dimineaţă între orele 06:00 – 14:00 și tura de după-amiază între orele 10:00 –
18:00.
(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Art.62 (1) Bucătarul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu au următoarele atribuţii şi obligaţii:
Participă la întocmirea meniurilor;
Preiau zilnic alimentele de la magazie, pe baza fişei zilnice de alimente;
Pregătesc hrana zilnică pentru copii în condiţii igienice;
Porţionează hrana copiilor după gramajele stabilite prin norme specifice;
Curăţă vesela, menţin curăţenia în bucătărie şi în curtea interioară, zilnic şi ori de câte ori este nevoie;
Prepară conservele de legume şi / sau fructe pentru iarnă;
Au obligaţia de a purta halate albe şi bonete curate şi bine întreţinute, fiind responsabile pentru igiena
proprie;
Răspund împreună cu administratorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu de inventarul din bucătărie, de buna
funcţionare a instalaţiilor, fiind obligate să semnaleze orice defecţiune;
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, bucătăreasa se obligă să îndeplinească şi alte sarcini la cererea
conducerii unităţii în limitele legii;
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(2) Bucătarul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu are timpul de lucru de 8 ore zilnic, respectiv între orele

06:00-14:00.
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul 4 -Evaluarea personalului din unitatea de învățământ
Art.63 (1) Evaluarea personalului didactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se face conform legislației în
vigoare și a contractelor colective de muncă în vigoare.
(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea periodică a resursei
umane din învățământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.
Art.64 (1) Evaluarea personalului didactic și a personalului didactic-auxiliar al Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu se realizează, în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la începutul anului școlar.
(2) Evaluarea personaluilui nedidactic se realizează la începutul anului calendaristic pentru anul trecut.
(3) Conducerea Grădiniței PP nr. 14 va comunica în scris personalului didactic/ didactic auxiliar și
nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.
Capitolul 5- Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ
Art.65 (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi
de control din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei, conform legii.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi
cel de conducere, de îndrumare şi de control din Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se fac conform Legii
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art.66 (1) Personalul didactic-auxiliar al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu răspunde disciplinar în
conformitate cu prevederile Codul Muncii actualizat 2015 prin Legea 12/2015
(2) Angajatorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o
abatere disciplinară.
(3) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune
săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici.

Titlul V- Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice
Capitolul 1- Organisme funcționale la nivelul grădiniței
Secțiunea 1- Consiliul profesoral
Art.67 (1) Totalitatea cadrelor didactice din Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu constituie Consiliul profesoral
al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Consiliul profesoral al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice.
(3) Cadrele didactice au dreptul și obligația să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu unde își desfășoară activitatea. Absența nemotivată de la ședințele
Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al
membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
(6) Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în
baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale
ale ședințelor consiliului profesoral.
(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută,
reprezentanți desemnați ai părinților, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.
(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze
procesul-verbal de ședință.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de
procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile.
Pe ultima pagină, directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu semnează pentru certificarea numărului
paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar
care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,
sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un
fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.68 Consiliul profesoral al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu are următoarele atribuții:
a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;
b) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu;
c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu care provin
din rândurile personalului didactic;
d) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, spre
aprobare, planul de dezvoltare instituțională al grădiniței;
e) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și
eventuale completări sau modificări ale acestora;

f) aprobă componența nominală a comisiei metodice din unitatea de învățământ;
g) propune acordarea recompenselor pentru preșcolari și pentru personalul salariat al unității de
învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
h) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu curriculumul la decizia grădiniței;
i) avizează oferta de curriculum la decizia grădiniței pentru anul școlar următor și o propune spre
aprobare consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
j) avizează proiectul planului de școlarizare;
k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în baza
cărora se stabilește calificativul anual;
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită
acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de
autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
m) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu programele de formare continuă
și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
n) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu premierea și acordarea titlului de
“Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de
învățământ;
o) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a inspectoratului școlar sau din
proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care
reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a
acestora;
q) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în
condițiile legii;
s) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
t) propune eliberarea din funcție a directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, conform legii.
Art.69 Documentele consiliului profesoral al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt:
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.
Secțiunea 2- Comisia metodică
Art.70 (1) Comisia metodică a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se constituie din toate cadrele didactice de
predare al unității de învățământ.
(2) Activitatea comisiei metodice a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este coordonată de responsabilul
comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii comisiei.
(3) Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice
consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub
îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.71 Atribuțiile comisiei metodice a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt următoarele:
a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliare
didactice și mijloace de îmvățământ din lista celor aprobate/avizate de MEN adecvate specificului
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și nevoilor educaționale ale preșcolarilor, în vederea realizării potențialului
maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia grădiniței și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor
educaționale asumate și la progresul școlar al preșcolarilor;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor
semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare și notare;

f) analizează periodic performanțele școlare ale preșcolarilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă și modul în care se realizează evaluarea
preșcolarilor pe domenii;
h) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu, activități demonstrative, schimburi de experiență etc.;
i) implementează standardele de calitate specifice;
j) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice.
Art.72 Atribuțiile responsabilului comisiei metodice a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt următoarele:
a) organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmește planul managerial al
catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte și analize,
propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei
metodice, precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul
catedrei);
b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuția de
responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice;
d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;
e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specialitate de
activitatea profesională a membrilor comisiei;
f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
cu acceptul conducerii acesteia;
g) efectuează asistențe la activități, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;
h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității comisiei metodice,
pe care o prezintă în consiliul profesoral;
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Capitolul 2- Responsabilități ale personalului didactic în grădiniță
Secțiunea 1- Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art.73 (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un
cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație.
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare al Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu coordonează activitatea educativă din grădiniță, inițiază, organizează și desfășoară activități
extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, cu responsabilul comisiei metodice, cu
consiliul reprezentativ al părinților, asociația de părinți cu consilierul școlar și cu partenerii
guvernamentali și neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare al Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu își desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și privind
educația formală și non-formală.
(4) Directorul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.
Art.74 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare al Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu are următoarele atribuții:
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniță;
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare, în
conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și
ministerulul, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociației de părinți, și îl supune
spre aprobare consiliului de administrație.
d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a
violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație
civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție
civilă;

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor preșcolarilor, precum și
posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea copiilor a consiliului reprezentativ al părinților și
asociația părinților;
f) prezintă directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele
acesteia;
g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților, asociației părinților și a partenerilor
educaționali în activitățile educative;
i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii
legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
k) facilitează vizite de studii pentru preșcolari, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de
parteneriat educațional.
Art.75 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare al
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu conține:
a) oferta educațională a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în domeniul activității educative extrașcolare;
b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
e) programe educative de prevenție și intervenție;
f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a preșcolarilor;
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
h) rapoarte de activitate semestriale și anuale;
i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de
inspectoratul școlar și Ministerul Educației, privind activitatea educativă extrașcolară.
Art.76 Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu 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 Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Secțiunea 2- Profesor învățământ preșcolar/educatoare
Art.77 (1) Coordonarea activității grupei de preșcolari din învățământul preșcolar revine
educatoarei/institutoarei/profesorului pentru învățământul preșcolar.
(2) Pentru această activitatea, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii.
Art.78 (1) Activitățile specifice funcției sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului didactic
învestit cu această responsabilitate.
(2) Planificarea activităților se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform proiectului de
dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de preșcolari pe care îl coordonează și se
avizează de către directorul directorul unității de învățământ.
(3) Profesorul pentru învățământul preșcolar/ educatoarea își proiectează și își desfășoară activitatea
potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual de dezvoltare instituțională al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
în acord cu particularitățile educaționale ale grupei respective.
Art.79 (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, profesorul pentru
învățământul preșcolar/ educatoarea realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți,
tutori sau susținătorii legali.
(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul pentru
învățământul preșcolar/ educatoarea stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru
prezentarea situației școlare a preșcolarilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare grupă se
aprobă de către director, se comunică părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează
la avizierul grupei.
Art.80 Profesorul pentru învățământul preșcolar/ educatoarea are următoarele atribuții:

proiectează, organizează și coordonează:
a) activitatea colectivului de preșcolari;
b) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori
este cazul;
c) activități educative și de consiliere;
d) activități extracurriculare, în grădiniță și în afara acesteia;

monitorizează:

a) progresul realizat de preșcolari din punct de vedere al dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive,
capacități și aptitudini de învățare;
b) participarea și rezultatele preșcolarilor la concursurile și competițiile școlare;
c) comportamentul preșcolarilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;
d) participarea preșcolarilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;

colaborează cu:

a) profesorii care desfășoară activități opționale și coordonatorul pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea preșcolarilor, pentru soluționarea unor situații
specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i
implică pe copii;
b) conducerea grădiniței, pentru organizarea unor activități ale colectivului depreșcolari, pentru inițierea
unor proiecte educaționale cu preșcolarii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la
întreținerea și dotarea sălii de grupă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor
probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de preșcolari;
c) comitetul de părinți al grupei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate aspectele care
vizează activitatea preșcolarilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri
implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
d) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de Informații
Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la
preșcolarii grupei;

informează:

a) părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare a unității de învățământ Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu;
b) părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul preșcolarilor;
informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea Grădiniței cu P. P. Tudor Vladimirescu, în
conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului.
Art.81 Profesorul pentru învățământul preșcolar/ educatoarea are și alte atribuții:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupă, alături de preșcolari, părinți, tutori
sau susținători legali și de consiliul grupei;
b) completează catalogul grupei cu datele personale ale preșcolarilor;
c) propune consiliului de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu acordarea de burse pentru
preșcolari, în conformitate cu prevederile legale;
d) completează documentele specifice colectivului de preșcolari pe care-1 coordonează, respectiv:
catalogul grupei, fișa de reflexie, fișa psihopedagogică;
e) monitorizează completarea portofoliului educațional al preșcolarilor;
f) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare al grupei;
g) elaborează portofoliul profesorul pentru învățământul preșcolar/ educatoarea.
Capitolul 3 - Comisiile din grădiniță
Art.82 (1) La nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se constituie și funcționează comisiile de lucru,
prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menționate în
Regulamentul de organizare și funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul
MENCS nr. 5079/2016 cu completările ordinului3027/2018. Comisiile se constituie prin decizie a
directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.
(2) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de administrație al
Grădiniței PP nr. 14 Sibiu, conform Ordinului MENCS nr. 5079/2016 cu completările ulterioare poate

hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute Regulamentul de organizare și
funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016.
Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.
Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14
Sibiu
Comisii cu caracter permanent
Comisia de evaluare și asigurare a calitatii
Comisia pentru curriculum
Comisia pentru dezvoltare profesională si evoluție în cariera didactică
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Comisia pentru controlul managerial intern
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar
și promovarea interculturalității
Comisia de gestionare SIIIR
Comisia metodică
Comisii cu caracter ocazional
Comisia de inventariere
Comisia de recepție bunuri
Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
Comisia de cercetare disciplinară
Comisia de mobilitate

Titlul VI - Structura, organizarea și responsabilitățile
personalului didactic auxiliar
Capitolul 1- Compartimentul financiar
Secțiunea 1- Organizare și responsabilități
Art.83 (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile,
întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și
celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar.
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.84 Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și
contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția
bugetară;
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori
consiliul de administrație consideră necesar;
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu față de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație,
respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu;
l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele
colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație al
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Secțiunea 2- Management financiar
Art.85 (1) Întreaga activitate financiară a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se organizează și se desfășoară
cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Activitatea financiară a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se desfășoară pe baza bugetului proprii care
cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanțare – de bază,
complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele
alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.
Art.86 Pe baza bugetului aprobat de către autoritățile competente, directorul și consiliul de administrație
al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu actualizează și definitivează programul anual de achiziții publice,
stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în
limitele fondurilor alocate.
Art.87 Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
Capitolul 2- Compartimentul administrativ
Secțiunea 1 - Organizare și responsabilități
Art.88 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu al Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.89 Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a) gestionarea bazei materiale a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența,
utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului
financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;
g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările
corespunzătoare;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, pe linia
securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor de
atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice;
j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de
închiriere încheiate de Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu cu persoane fizice sau juridice;
k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
Secțiunea 2 - Management administrativ
Art.90 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare
referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se
realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art.91 (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin
decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea motivată a
compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.
Art.92 Bunurile aflate în proprietatea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt administrate de către consiliul
de administrație.
Art.93 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a Grădiniţei
cu P.P. nr. 14 Sibiu, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.

Titlul VII - Beneficiarii primari ai grădiniței
Capitolul 1- Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art.94 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii și
preșcolarii.
Art.95 (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Înscrierea copiilor în grădiniță se face, de regulă, conform metodologiei, sau, în situații deosebite, în
timpul anului școlar, în limita locurilor disponibile.
(3) Înscrierea se aprobă de către conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu cu respectarea prezentului
Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali.
Art.96 Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniță sunt:
a) cerere de înscriere;
b) adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale;
c) copie după certificatul de naștere al copilului certificată de directoare;
d) fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
e) aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.
Art.97 (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea grădiniței și prin
participarea la activitățile existente în programul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Pentru menținerea frecvenței copiilor, conducerea grădiniței va lua măsurile necesare care vor fi aduse
din timp la cunoștința părinților și a cadrelor didactice, direct răspunzătoare de aceasta.
Art.98 Prezența beneficiarilor primari ai educației se verifică de către cadrul didactic, care consemnează
în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
Capitolul 2- Statutul beneficiarilor primari ai educației
Art.99 Prezentul capitol reglementează drepturile beneficiarilor primari ai educației din Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu.
Secțiunea 1- Drepturile beneficiarilor primari ai educației
Art.100 (1) Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu respectă, promovează si garantează drepturile copilului stabilite
prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire
la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale
celorlalte acte internationale in materie la care Romania este parte.
(2) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului
Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, în condițiile
prevăzute de lege, învățământul preșcolar în limba română, indiferent de limba sa maternă și de limba în
care a studiat anterior.
(3) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecție în
România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României este oficial
recunoscută, conform legii.

Art.101 (1) Pentru beneficiarii primari ai educației minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au
dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă
parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor.
(2) În Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu, interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o
dezvoltare fizica si morala normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie.
(3) În Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu, principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in
legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si
oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal.
(4) În Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu, principiul interesului superior al copilului va prevala in toate
demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si de organismele private
autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
(5) Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu este obligată sa implice familia in toate deciziile, actiunile si masurile
privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia in cadrul
familiei.
(6) In determinarea interesului superior al copilului ce frecventează Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu se au in
vedere cel putin urmatoarele:
a) nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si
apartenenta la o familie;
b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;
c) istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice
alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor;
d) capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului de
a raspunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.
Art.102 (1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor,
in conditiile prezentei legi.
(2) In subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care fac parte copilul si familia sa.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parintii sau, dupa caz, alt reprezentant
legal al copilului in realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltand si asigurand in acest
scop servicii diversificate, accesibile si de calitate, corespunzatoare nevoilor copilului.
(3) Interventia statului este complementara; statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea
tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de institutiile statului si de autoritatile publice cu
atributii in acest domeniu.
Art. 103 Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu respectă si garantează drepturile copilului conform urmatoarelor
principii:
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti;
d) primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre
institutiile publice si organismele private autorizate;
f) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;
g) respectarea demnitatii copilului;
h) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul sau de
maturitate;
i) asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de originea
sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;
j) celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea protectiei impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si oricarei forme de violenta asupra
copilului;
l) interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul
reglementarilor din aceasta materie.
Art. 104 Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu garantează, tuturor copiilor fara nicio discriminare, indiferent de
rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de nationalitate, apartenenta etnica sau

origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul unei deficiente, de statutul la nastere sau de statutul
dobandit, de dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor ori ale altor
reprezentanti legali sau de orice alta distinctie, drepturile prezente in Legea 272/2004 cu modificările
ulterioare.
Art.105 (1) Preșcolarii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate
drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
(2) Conducerea și personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu au obligația să respecte și să protejeze
dreptul la imagine al preșcolarului si a vietii sale intime, private si familiale.
(3) Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu interzice orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului
sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala.
(4) Nicio activitate organizată în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu nu poate leza demnitatea sau
personalitatea preșcolarilor.
(5) Conducerea și personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu nu pot face publice date personale ale
beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare – cu excepția modalităților prevăzute de
reglementările în vigoare.
(6) Participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri publice in cadrul unor programe
audiovizuale se poate face numai cu consimtamantul scris al acestuia si al parintilor sau, dupa caz, al altui
reprezentant legal.
(7) Copiii nu pot fi folosiți sau expusi de către Grădinița cu P.P. nr. 14 Sibiu, parinti, reprezentanti legali,
alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de
servicii sociale, in scopul de a obtine avantaje personale/institutionale sau de a influenta deciziile
autoritatilor publice.
Art.106 Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
Art.107 (1) Copilul capabil de discernamant are dreptul de a-si exprima liber opinia asupra oricarei
probleme care il priveste.
(2) In toate cazurile prevazute la alin. (2) din Legea 272/2004 cu modificările și completările ulterioare,
opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare si li se va acorda importanta cuvenita, in raport cu
varsta si cu gradul de maturitate a copilului.
Art.108 (1) Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiinta si de religie.
(2) Parintii indruma copilul, potrivit propriilor convingeri, in alegerea unei religii, in conditiile legii,
tinand seama de opinia, varsta si de gradul de maturitate a acestuia, fara a-l putea obliga sa adere la o
anumita religie sau la un anumit cult religios.
Art.109 (1) Copilul apartinand unei minoritati nationale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la
viata culturala proprie, la declararea apartenentei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii,
precum si dreptul de a folosi limba proprie in comun cu alti membri ai comunitatii din care face parte.
(2) Copilul apartinand minoritatilor nationale are dreptul sa se exprime in limba materna in procedurile
care il privesc.
Art.110 (1) Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
(2) Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decat in acord cu demnitatea copilului, nefiind
permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica
sau care afecteaza starea emotionala a copilului.
Art.111 (1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si
de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a
acestui drept.
(a) dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a
parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala;
(2) Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a asigura copilului cea mai buna stare de
sanatate pe care o poate atinge si pentru a preveni situatiile care pun in pericol viata, cresterea si
dezvoltarea copilului.
Art.112 1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica,
mentala, spirituala, morala si sociala.
(2) Parintilor sau, dupa caz, reprezentantilor legali, le revine responsabilitatea de a asigura cele mai bune
conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor; parintii sunt obligati sa le asigure copiilor

locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere, educare, invatatura, pregatire profesionala, precum
si un mediu de viata sanatos.
Art.113 (1) Preșcolarii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a
planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către
cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor
cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai preșcolarilor au dreptul să fie consultați și să-și exprime
opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale preșcolarilor, cu specificul
grădiniței și cu nevoile comunității locale.
Art.114 (1) Preșcolarii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
Art.115 (1) Conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este obligată să pună, gratuit, la dispoziția
beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Preșcolarii beneficiează de unele măsuri de protecție socială (hrană, supraveghere și odihnă) pe durata
parcurgerii programului educațional în cadrul unității de învățământ, în condițiile stabilite de legislația în
vigoare.
Art.116 (1) Beneficiarii primari ai educației Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu au dreptul la școlarizare
gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot
percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.
Art.117 (1) Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale,
precum si Inspectoratul școlar Județean Sibiu împreună cu Gradinița cu program prelungit nr. 14 Sibiu, ca
institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda
masuri necesare pentru:
a) dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv in vederea prevenirii violentei in
familie;
(2) In cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele
didactice, personalul didactic auxiliar si cel administrativ si de a fi informat asupra drepturilor sale,
precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente
degradante in cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.
Art.118 Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
Art.119 Statul susține preșcolarii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale
speciale.
Art.120 (1) Preșcolarii din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu beneficiază de asistență medicală, psihologică și
logopedică gratuită în cabinete medicale și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
educației și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a preșcolarilor.
(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituțiile publice.
Art.121 Preșcolarii din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu au dreptul să fie evidențiați și să primească premii
și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o
atitudine civică exemplară.
Art.122 (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi
ca și ceilalți copii.
(2) Copiii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al
ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și special
integrat pentru nivelul de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.
(3) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o
categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.
(4) În funcție de tipul și gradul de deficiență, copiii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări
profesionale corespunzătoare.

(5) Copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitatea de învățământ beneficiază de asistență
socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în
sistemul de protecție a copilului, școlarizați în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(6) Gradinita cu P.P. nr. 14 Sibiu dipune de proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în
unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
(7) Facilitatorul menţionat la art. 63 alin. (2) lit. d) din Ordinul 1985/2016 poate fi unul dintre părinţi,
asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care
copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal.
(8) Numirea de către părinţi/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în
planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale. Includerea facilitatorului în
plan se face fie la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu
acordul părinţilor/reprezentantului legal.
(9) Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinţii/reprezentantul legal asigură
obligatoriu facilitator.
(10) Un facilitator poate avea grijă de mai mulţi copii cu dizabilităţi şi/sau CES în aceeaşi clasă.
(11) Părinţii/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizaţii
neguvernamentale, universităţi, alte instituţii, cu care unitatea de învăţământ încheie acorduri în acest sens.
(12) Pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului şcolar, dacă
părinţii/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea
tratamentului în contractul cu unitatea de învăţământ.
(13) Atribuţiile facilitatorului sunt cel puţin următoarele:
a) supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor
extraşcolare;
b) facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze;
c) facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs;
d) sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs;
e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre didactice
şi profesionişti din şcoală;
f) facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare;
g) colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali.
(14) Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap.
Art.123 (1) Preșcolarii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în cluburi, în palate ale
copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest
sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Secțiunea 2- Recompense ale beneficiarilor primari ai educației
Art.124 Preșcolarii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidențiere în fața colegilor grupei;
b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de grădiniță sau în fața consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care
preșcolarul este evidențiat;
d) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, ori de agenți
economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) premiul de onoare al unității de învățământ.
Art.125 Performanța preșcolarilor la concursuri se recompensează financiar, în conformitate cu
reglementările stabilite de Ministerul Educației.
Art.126 (1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de
diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, la propunerea profesorului
pentru învățământul preșcolar sau a directorului grădiniței.

(3) Diplomele se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la învățătură potrivit consiliului profesoral al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu;
numărul diplomelor pe care un preșcolar le poate primi nu este limitat;
b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii,
pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.
(4) Pot fi acordate premii și pentru alte situații stabilite în regulamentul de ordine interioară.
Capitolul 3- Activitatea educativă extrașcolară
Art.127 Activitatea educativă extrașcolară din Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este concepută ca mediu de
dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de
învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de
remediere a unor probleme comportamentale ale preșcolarilor.
Art.128 (1) Activitatea educativă extrașcolară din unitatea de învățământ se desfășoară în afara orelor de
activitate.
(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitatea de învățământ se desfășoară fie în incinta unității de
învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze
sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art.129 (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, pentru
protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.
(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, tabere și caravane
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe de preșcolari de către
educatoare/institutor/ profesorul pentru învățământul preșcolar, cât și la nivelul unității de învățământ, de
către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opțiunile consiliului reprezentativ al părinților și
a asociației părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de
învățământ.
(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte
prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației.
(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității de
învățământ.
Art.130 Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se centrează
pe:
(a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie;
(b) gradul de responsabilizarea și integrare socială;
(c) adoptarea unei culturi organizațional demne și decente;
(d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.
Art.131 (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este
realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14
Sibiu este inclus în raportul anual privind calitatea educației în unitate.
Art.132 Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este
parte a evaluării instituționale a unității de învățământ.
Capitolul 4 -Evaluarea beneficiarilor primari ai educației
Secțiunea 1- Evaluarea rezultatelor învățării
Art.133 Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.

Art.134 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preșcolar românesc se realizează, la
nivelul de domeniu de activitate și interdisciplinar.
(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real
preșcolarilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
Art.135 (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.
(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de
beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
c) stimularea preșcolarilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor,
deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;
d) stimularea pregătirii preșcolarilor capabili de performanță înaltă.
Art.136 (1) Instrumentele de evaluare sunt stabilite în funcție de vârsta și de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărui domeniu. Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) fișe de evaluare;
c) experimente și activități practice;
d) portofolii;
e) probe practice;
f) alte instrumente stabilite de comisia metodică și aprobate de director sau elaborate de către Ministerul
Educației și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare (fișă pentru aprecierea progresului individual al
copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare).
Art.137 Fișele de evaluare de orice tip se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite
de programele școlare, parte a Curriculumului național.
Art.138 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului
preșcolar.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în caietul de observații/ fișă pentru aprecierea progresului
individual al copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.
Art.139 Rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali ai
preșcolarilor.
Capitolul 5- Transferul beneficiarilor primari ai educației
Art.140 Beneficiarii primari ai educației Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu au dreptul să se transfere de la o
grupă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare și funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr.
5079/2016 și completările ordinului 3027/2018 și ale Regulamentului de organizare și funcționare al
unității de învățământ la care se face transferul.
Art.141 Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație al
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație.
Art.142 (1) Beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupă la alta a gădiniței sau de la
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu la o altă unitate de învățământ, în limita efectivelor maxime de preșcolari
la grupă.
(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de preșcolari la
grupă, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
Art.143 (1) Transferurile se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al
copilului.
(2) Transferul preșcolarilor se poate efectua, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în
următoarele situații:
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de
sănătate publică;
c) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
Art.144 Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în aceeași grupă, la cererea părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal, cu aprobarea directorului unității de învățământ.

Art.145 (1) Preșcolarii din învățământul preșcolar particular sau confesional se pot transfera la Grădiniţa
cu P.P. nr. 14 Sibiu , în condițiile prezentului regulament.
(2) Preșcolarii din Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se pot transfera în învățământul particular, cu acordul
unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.
Art.146 (1) Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot face
propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către
părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul psihopedagog școlar. Decizia de
reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Titlul VIII- Evaluarea unității de învățământ
Capitolul 1- Dispoziții generale
Art.147 Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:
a) inspecția de evaluare instituțională a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu ;
b) evaluarea internă și externă a calității educației.
Art.148 (1) Inspecția de evaluare instituțională a Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu reprezintă o activitate de
evaluare generală a performanțelor unității de învățământ, prin raportare explicită la politicile
educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea
acesteia.
(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul
Educației , prin inspecția școlară generală a unității de învățământ, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de Ministerul Educației.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:
a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare;
b) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unității de învățământ.
(4) Conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu
excepția situațiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura
activitățile profesionale curente.
Capitolul 2- Evaluarea internă a calității educației
Art.149 (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu și
este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul
preuniversitar.
Art.150 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este înființată
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
(2) Pe baza legislației în vigoare Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu , elaborează și adoptă propria strategie și
propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.
(3) Conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.
Art.151 (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu
respectarea legislației în vigoare.
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în
învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației și Cercetării Științifice se bazează pe analiza
raportului de evaluare internă a activității din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Capitolul 3 - Evaluarea externă a calității educației
Art.152 (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unității școlare, o
reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a Grădiniţei cu

P.P. nr. 14 Sibiu furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în
învățământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calității educației în Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se realizează în conformitate
cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar.
(3) Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.
(4) Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform prevederilor legale.
(5) În cazul în care Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu este supusă evaluării externe realizată de către Agenția
Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, în bugetul acesteia vor fi asigurate, în
mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de
către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar pentru această activitate.

Titlul IX - Partenerii educaționali
Capitolul 1- Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
Art.153 Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu
privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul.
Art.154 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informații numai
referitor la situația propriului copil.
Art.155 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are acces în incinta Grădiniţei cu P.P. nr.
14 Sibiu dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la conducerea unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea /institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar.
(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu , pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).
Art.156 (1) Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate
juridică, conform legislației în vigoare.
(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut.
Art.157 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea unor
stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu implicat cu educatoarea/ institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar, cu directorul
unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele,
tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situației la
inspectoratul școlar.
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul
Educației.
Capitolul 2-Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
Art.158 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura
frecvența preșcolarului în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, excepție făcând starea de sănătate a preșcolarului
sau alte situații prevăzute în regulamentul de ordine interioară al grădiniței.
(2) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, părintele,
tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea
menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalți
preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ.
(3) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia
legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar pentru a cunoaște evoluția copilului prin mijloace

stabilite de comun acord. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul
educatoarei/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar, cu nume, dată și semnătură.
(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului răspunde material pentru distrugerile
bunurilor din patrimoniul grădiniței, cauzate de preșcolar.
Art.159 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor și a personalului
Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.160 Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și
funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 și
completările ordinului 3027/2018 este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor.
Capitolul 3- Consiliul reprezentativ al părinților
Art. 161 (1) La nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu este compus din președinții
comitetelor de părinți ai grupelor.
(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este
reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinților comitetelor de
părinți pe grupă din Grădinița PPnr.14 Sibiu, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli,
nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primii finanțări de orice fel de la persoanele fizice sau
juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic –
voluntariat.
Art.162 (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror
atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesulverbal al ședinței.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea
ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de
unul dintre vicepreședinți.
(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor
legali în organismele de conducere și comisiile Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(4) Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din numărul total al
membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.În
situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în
prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor.
(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.
Art.163 Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
a) propune Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu activități opționale care să se studieze prin curriculumul la
decizia școlii;
b) sprijină parteneriatele educaționale între Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și instituțiile/organizațiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
c) susține Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu în derularea programelor de prevenire și de combatere a violenței
în mediul școlar;
d) promovează imaginea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan
local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
f) susține Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
g) susține conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu
părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de
asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile
nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației preșcolarilor care au nevoie
de ocrotire;
i) sprijină conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
j) susține Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în activitatea de consiliere;

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu, la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu în asigurarea sănătății și securității preșcolarilor;
Art.164 (1) Consiliul reprezentativ al părinților al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu poate atrage resurse
financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice
sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, a bazei materiale și sportive;
b) acordarea de premii și de burse preșcolarilor;
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de
către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local,
județean, regional și național.
Capitolul 4- Comitetul de părinți al grupei
Art.165 (1) În Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, la nivelul fiecărei grupe se înființează și funcționează
comitetul de părinți al grupei.
(2) Comitetul de părinți al grupei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinților grupei, convocată de educatoare /institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar
care prezidează ședința.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți al grupei are loc în primele 15
zile calendaristice de la începerea anului școlar.
(4) Comitetul de părinți al grupei se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima
ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică
profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei.
(5) Comitetul de părinți al grupei reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai
preșcolarilor grupei, în consiliul reprezentativ al părinților, în consiliul profesoral și în relațiile cu echipa
managerială.
Art.166 Comitetul de părinți al grupei are următoarele atribuții:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților preșcolarilor grupei; deciziile se
iau în cadrul consiliul reprezentativ al părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali prezenți;
b) sprijină educatoarea/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar în organizarea și desfășurarea
de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
c) sprijină educatoarea/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar în derularea programelor de
prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de
modernizare a activității educative și a bazei materiale din grupă și din grădiniță;
e) sprijină conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și educatoarea/institutorul/profesorul pentru
învățământ preșcolar și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a
grupei și a unității de învățământ;
f) sprijină Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu și educatoarea/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar
în activitatea de consiliere;
g) se implică activ în asigurarea securității copiilor pe durata timpului petrecut în grădiniță, precum și în
cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, consiliul reprezentativ al părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea
există.
Art.167 Președintele comitetului de părinți al grupei reprezintă interesele părinților, tutorii sau
susținătorii legali în relațiile cu consiliului reprezentativ al părinților și asociația de părinți și prin acestea
în relație cu conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu și alte foruri, organisme și organizații.
Art.168 (1) Comitetul de părinți al grupei poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea,
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de
părinți al grupei. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/părinți, tutori sau
susținători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
Capitolul 5- Asociația de părinți
Art.169 (1) În baza dreptului de asociere reglementat în Legea fundamentală a statului român și a
legislației în vigoare, la nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se înființează și funcționează, Asociația
parinților copiilor din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Asociația parinților copiilor din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu , funcționează conform statutului
propriu de înființare respectând legislația statului român
Art.170 Obiectivele Asociației parinților copiilor din Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu sunt:
a) Promovarea principiilor și standardelor europene în învătământul preuniversitar românesc la nivelul
comunităţilor locale, a micro-regiunilor, judeţelor şi regiunilor din țara noastră;
b) Îmbunătățirea colaborării dintre copii și părinții acestora, pe de o parte, și reprezentanții instituțiilor de
învățământ din România, pe de altă parte;
c) Susținerea intereselor copiilor și a părinților acestora în ceea ce privește creșterea continuă a eficacității
și calității învățământului din România;
d) Sprijinirea reformei și modernizării învățământului din țara noastră în conformitate cu standardele și
valorile europene în concordanță cu specificul societății românești;
e) Valorificarea eficientă a resurselor umane, naturale şi financiare disponibile la nivelul unității de
învățământ;
f) Sustinerea dezvoltării economico-sociale şi culturale a comunităţilor locale, a micro-regiunilor,
judeţelor şi regiunilor din România în mod echilibrat, sustenabil şi armonios;
g) Conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi spiritual al comunităţilor din România, inclusiv
prin restaurarea şi conservarea siturilor;
h) Promovarea parteneriatului public – privat în definirea şi implementarea politicilor publice privind
învățământul preuniversitar și educația din România;
i) Promovarea drepturilor, libertăţilor şi a specificului minorităţilor naţionale, culturale, religioase sau de
orice altă natură prin programe şi proiecte specifice care să contribuie la dezvoltarea acestor comunităţi;
j) Promovarea parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale de orice tip menite să contribuie la
îndeplinirea misiunii şi scopului asociaţiei;
k) Încurajarea copiilor și tinerilor prin programe şi proiecte specifice să rămână/ să se stabilească în
comunităţile locale din România;
l) Încurajarea şi susţinerea iniţiativelor entităţilor societăţii civile din România;
m) Protejarea categoriilor socio-profesionale şi economice defavorizate prin programe şi proiecte
specifice care să contribuie la dezvoltarea acestor categorii de cetăţeni;
n) Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult, a meşteşugurilor şi
ocupaţiilor tradiţionale;
o) Promovarea principiilor democraţiei participative, ale statului de drept şi a egalităţii de sanse, în
contextul normelor, standardelor şi valorilor europene;
p) Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului, în conformitate cu
normele internaţionale de drept;
q) Orice alte obiective care ajută la îndeplinirea misiunii şi scopului acestei Asociaţii.
Art.171 Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
a) Sustinerea activitătii curente a Grădiniței cu P.P. nr. 14 Sibiu.;
b) Dezvoltarea şi implementarea de programe şi proiecte educative în Județul Sibiu;
c) Activităţi de strângere de fonduri/ atragere de resurse, inclusiv din fonduri europene;
d) Activităţi de lobby pentru dezvoltarea şi implementarea de politici publice în domeniul învățământului
la nivel local, microregional, judeţean, regional/ naţional precum şi la nivel european;
e) Programe de instruire/ formare;
f) Activităţi de informare, consiliere, consultanţă şi asistentă tehnică în domeniul educației și
învățământului, precum şi în alte domenii conexe;

g) Organizarea de întâlniri pe teme de interes din domeniul învățământului și educației precum şi pe alte
teme de interes conexe;
h) Acordarea de burse şi/ sau granturi;
i) Asistenţă tehnică pentru alte organizaţii non-profit;
j) Campanii de promovare/ informare, de influenţare a politicilor publice în ariile de interes ale Asociatiei;
k) Programe de educaţie civică, antreprenorială, cultural – sportivă, sanitar – ecologistă, religioasă, etc.;
l) Activităţi economice directe;
m) Organizarea de conferinţe, cursuri şi seminarii şi alte activităţi instructiv – educative;
n) Proiecte şi programe culturale şi artistice;
o) Programe şi proiecte pentru copii şi tineret;
p) Organizarea de excursii, expediţii, pelerinaje, drumeţii şi alte evenimente educativ – recreative;
q) Programe şi proiecte pentru protejarea şi conservarea mediul înconjurător şi a biodiversităţii naturale;
r) Activităţi specifice programelor și proiectelor europene;
s) Organizarea de evenimente de interes comunitar (evenimente cultural-educative, serbări, baluri,
festivaluri, concursuri, jocuri, etc.);
t) Activităţi de protejare şi îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător din comunităţile din România;
u) Orice alte activităţi care ajută la îndeplinirea misiunii şi scopului Asociaţiei, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Capitolul 6- Contractul educațional
Art.172 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul
înscrierii preșcolarilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și
obligațiile reciproce ale părților. ANEXA 1
Contractului educațional este parte integrantă a prezentului Regulament.
Art.173 (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul Grădiniţei cu P.P.
nr. 14 Sibiu .
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți care se atașează
contractului educațional.
Art.174 (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților
semnatare – respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau
susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile
părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
Contractul educațional al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu se încheie în două exemplare originale, unul
pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de
la data semnării.
Consiliul de administrație al Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu monitorizează modul de îndeplinire a
obligațiilor prevăzute în contractul educațional.
Comitetul de părinți al grupei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul
educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul
încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
Capitolul 7- Grădinița și comunitatea. Parteneriate/protocoale între grădiniță și alți parteneri
educaționali
Art.175 Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Grădiniţei cu
P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.176 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație
și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de
organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.
Art.177 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației
publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare
continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pote organiza la nivel local
centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor
specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Art.178 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului
regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu asociația de
părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru
consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării.
Art.179 (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de Grădiniţa cu
P.P. nr. 14 Sibiu.
(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea
și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor și a
personalului în perimetrul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu.
Art.180 (1) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu încheie protocoale de parteneriat cu organizații
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte
organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.
(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu, în protocol se va
specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor.
(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul Grădiniţei cu P.P. nr. 14 Sibiu,
fie pe site-ul grădiniței, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
(5) Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune
cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor,
respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a
activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu.

Titlul X- Dispoziții finale și tranzitorii
Art.181 (1)În Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în
vigoare.
(2) În timpul activităților este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această
prevedere, este permisă utilizarea acetora în situația folosirii în scop educativ sau în situații de urgență.
Art.182 Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Sibiu se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice
formă de discriminare a preșcolarilor/copiilor și a personalului din unitate.
Art.183 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.
Art.184 Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXE
Anexa 1.
Grădinița cu PP Nr. 14 Sibiu
Str. Iezer Nr. 1, Sibiu
Telefon/Fax: 0269/249292
CF 4406053

CONTRACT EDUCAŢIONAL
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 cu modificările
și completările din ordinul 3027/2018, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului UE 679/2016 privind
protecția datelor cu caracter personal, se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCȚIONAL
I. Părţile semnatare:
1. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14, cu sediul în Sibiu, reprezentată prin director, doamna Prof.
Petrișan Alexandra-Doina
2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ..……………………………...................... (părintele/tutore/susținător
legal al preșcolarului), cu domiciliul în…………………………………………………............
3. Beneficiarul direct al educației, ...................................................................... (preșcolarul).
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin
implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în
Regulamentul-cadru privind organizarea’ şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a
muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare;
d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu
prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în
concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
f) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea
fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;
g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică
a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau
fizic beneficiarul primar al educaţiei;
i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu
condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de
avantaje;
j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun
moment în pericol sănătatea şi integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei, respectiv
a personalului unităţii de învăţământ;
k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism
religios.

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar- părintele/tutorele/susținătorul legal are
următoarele obligaţii:
a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru
şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea de
învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea,pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al
educaţiei;
d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul grădiniței, cauzate de beneficiarul
primar al educaţiei;
e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.
3. Beneficiarul direct- copilul are următoarele obligaţii:
a) să respecte grădinița, personalul acesteia, precum și pe colegii săi;
b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalți
din grădiniță;
c) să frecventeze grădinița regulat, conform programului stabilitși să participe la activitățile desfășurateîn
grădiniță- inclusiv ieșirea zilnică în aer liber, indiferent de vreme;
d) să se implice direct și să răspundă solicitărilor educatoarelor;
e) să păstreze în bună stare bunurile grădiniței și să folosească cu grijă jucăriile,materialele didactice puse
la dispoziție;
f) să aibă o ținută vestimentară și o conduită decentă- gradinița nu răspunde de bijuteriile cu care vin
copiii în unitatea de învățământ;
g) să respecte regulile grupei, regulamentul grădiniței, reguile de circulație, normele de securitate și de
sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului;
h) de a nu distruge documentele şcolare, documente din portofoliul educaţional etc.;
i) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
j) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
k) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă
de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
l) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ și în afara ei;
m) de a nu părăsi incinta grădiniței;
n) de a nu introduce în unitate aparatură de înregistrare, fotografiere- aparatură IT.
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.
VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 272/ 2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încheiat astăzi, .................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Sibiu
Director,
Prof. Petrișan Alexandra

Beneficiar indirect
Am luat la cunoştinţă
Părintele/tutorele/susținătorul legal

