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CADRUL LEGISLATIV 

                          

Art. 1 - Prezentul Regulament de ordine interioară conţine norme privind organizarea 

şi funcţionarea Palatului Copiilor Iaşi, a fost elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiei 

sindicale din unitate, aprobat prin hotărâre a Consiliului profesoral la care a participat şi 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic, este obligatoriu pentru tot personalul unităţii de 

învăţământ, elevi şi părinţi/tutori și cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în concordanţă și conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare : 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.  1/2011 cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu completările și modificările ulterioare;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor – OMECŞ  

nr. 4624/27.07.2015; 

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unutățile de 

învățământ preuniversitar; 

 Statutul elevului / 10.08.2016. 

 Ordinul 3035 din 2012, privind aprobarea metodologiei concursurilor 

 Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3637/12.04.2016 

pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 

pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor 

activități de timp liber în învățământul preuniversitar. 

 OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

 Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare; 
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 OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Legea nr. 202/2002 – egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

 OUG nr. 96/2003  - Legea protecţiei maternităţii la locurile de muncă, cu modificările 

ulterioare aprobat prin ordinul M.E.N. 5079/31.08.2016; 

 ORDIN nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor 

romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a 

copiilor romi – actualizat în  octombrie 2019. 

 ORDIN nr. 3141 din 8 februarie 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională- ACTUALIZAT ÎN  

Oct-2019. 

 ORDIN nr. 4789 din 19 august 2019 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională- ACTUALIZAT ÎN  

Oct-2019. 

 ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar- actualizat în  oct-2019. 

 ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din România, actualizat în octombrie -2019. 

 Plan Teritorial Comun de Acțiune – Cadru  pentru creșterea  gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școalar 2019-2020   

 Plan Teritorial Comun de Acțiune –  al Palatului Copiilor Iași și structurile acestuia 

  Legea  nr. 35 din 2007 privind Legea  nr. 35 din 2007 privind creșterea siguranței  în 

unitățile de invățământ, consolidate cu legea nr. 29 din 2010. 

 Hotararea nr.  6/09.03.2020,  a Comitetului National pentru  Situatii  Speciale de 

Urgenta,  privind suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant de stat si particular; 

 Decretul nr.   195/16.03.2020,  al Presedintelui  Romaniei, privind instituirea  starii  de 

urgenta pe teritoriul  României, 

 - Decretul nr. 240/14.04.2020,  al Președintelui  Rornâniei, privind prelungirea stării  

de urgență pe teritoriul, 

 - Ordonantele   militare  ale   Ministerului  Afacerilor   inteme   privind  masuri  de   

prevenire  a raspandirii  COVID-19; 
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 - OMEC   nr.   4135/21.04.2020   de   aprobare  a   Instructiunii   privind   asigurarea   

continuitatii procesului de invatare la nivelul  sistemului de invatamant preuniversitar, 

 - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19. 

 - Ordinul 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru  de organizare și 

funcționare a unităților  de învățământ preuniversitar; 

 - Ordinul 5.545/10 septembrie 2020, din 10.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei – 

cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum  și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Ordinul nr 4183/4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulament-cadru de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 

 -Odinul comun al ministrului  educației  și cercetării și al ministrului sănătății nr. 

5487/1494/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2;  

 - Ghidurilor Ministerului Educației și Cercetării (educatiacontinua.edu.ro) pentru 

învățământ primar, gimnazial, liceal, vocațional, privind organizarea și desfășurarea  

activităților  didactice în cadrul unităților școlare pentru anul școlar 2020-2021, în 

contextul epidemiei de COVID-19 

 ordinul 3505/  04.04.2022 privind  structura  anului școlar  2022-2023 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

                          

 

 

 

Art.2.(1) Palatul Copiilor Iaşi oferă acces egal, nediscriminatoriu la instruire şi 

educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, dizabilități, 

cerințe educaționale speciale, statut social – economic, mediul de rezidență sau performanțele 
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școlare,  având ca politică educațională asigurarea echității în educație, a calității educației 

pentru toți copiii, potrivit Constituţiei României,  principiilor Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului,  și a Legii nr.272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a Ordinului nr. 6134 din 21 decembrie 

2016.  

(2) Interesul superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care 

privesc copiii, respectând dreptul copilului la o dezvoltare fizică și morală normală pentru un 

echilibru socio-afectiv. 

(2) Palatul Copiilor Iași respectă dreptul copilului de a participa la viața culturală și 

artistică, conform Legii 272/2004, art.52(2). 

(3) Cadrele didactice, personalul auxiliar și cel administrativ  de la Palatul Copiilor Iași 

tratează copilul cu respect, îl informează asupra drepturilor sale și asupra modalităților de 

exercitare a acestora, conform Legii nr.272/2004 art.52(2). 

(4) Sunt interzise în cadrul procesului instructiv-educativ pedepsele corporale sau alte 

tratamente degradante ( Legii nr.272/2004 art.52 alin. 2). 

(5)  Palatul Copiilor Iași prin specificul activității sale,  are în rândul obiectivelor 

strategice și prevenirea și reducerea abandonului școlar, promovarea cu prioritate a principiilor 

școlii incluzive, respectiv o școală prietenoasă și democratică care valorifică diversitatea 

socio-etno-culturală, o instituție în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare 

și fără excludere indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, 

dizabilități, cerințe educaționale speciale, statut social – economic, mediul de rezidență sau 

performanțele școlare. (cf art. 1, alin.1 din  Ordinul 6134/2016). 

(6) Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor 

democratice, europene şi al respectului faţă de tradițiile poporului român, fiind promovată 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor. 

(7) Vârsta elevilor care frecventează  activităţile organizate în Palatul Copiilor este 

cuprinsă între 4 ani împliniţi la 15 septembrie 2018 şi 19 ani, în funcţie de profilul cercului şi 

de competenţele care urmează să fie formate. 

 (8) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit 

anual sau ori de câte ori este nevoie. 

Art.3. Sunt interzise în incinta unităţii (potrivit legii) crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice 

formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, pun în pericol sănătatea fizică 
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şi psihică a elevilor, precum şi a personalului, aduc atingere valorilor naţionale sau prestigiului 

instituţiei 

CAPITOLUL II. DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ  

                          

Art.4. – Conducerea instituţiei este asigurată de Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administraţie ca organisme de decizie şi management, Comisii de specialitate/Domenii 

Comisii pe probleme cu caracter permanent, temporar și ocazional ca organe de lucru. 

Organigrama instituţiei, se aprobă în fiecare an de către Consiliul Profesoral la 

propunerea Consiliului de Administraţie, și este parte a prezentului regulament, anexa 1. 

Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea pe baza P.D.I. (Planul de Dezvoltare 

Instituţională pentru perioada 2021-2025) plan ce poate fi revizuit şi îmbunătăţit anual la 

recomandarea CEAC, a Planului managerial şi Planului operaţional anual, după planurile de 

activitate ale comisiilor de specialitate/domenii şi de lucru anuale şi care sunt supuse aprobării 

Consiliului de Administraţie. 

Acestea devin obligatorii după aprobarea lor în cadrul Consiliului profesoral sau în 

cadrul comisiei respective. Neîndeplinirea responsabilităţilor ce revin conform acestor  

documente constituie abatere şi se sancţionează cu „notă observatorie” de către director şi cu 

alte sancţiuni, potrivit atribuţiilor Consiliului de Administraţie. 

Art. 5 (1) – Atribuţiile directorului/directorului adjunct sunt cele prevăzute în Legea 

Învăţământului nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor – OMECŞ  nr. 4624/2015, Regulamentul cadru  

de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 

5079/31.08.2016. și Ordinul de modificare și completare a Anexei- Regulament cadru  de 

organizare şi funcţionare a unităților din învăţământul preuniversitar nr. 3027 din  08.01.2018,    

Ordinul nr 4183/4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulament-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). 

 (2) Directorul/ directorul adjunct va efectua audienţe săptămânal.  

Art.6 -  Consiliul Profesoral al unităţii şcolare este alcătuit din totalitatea personalului 

didactic de predare, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Personalul didactic auxiliar participă la şedinţe numai atunci când pe ordinea de zi sunt 

prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia. 
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Art.7.(1) Consiliul Profesoral se întruneşte lunar sau  ori de câte ori directorul unităţii 

consideră necesar, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor a Asociaţiei Părinţilor la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraţie. 

Acesta se poate întruni în şedinţa extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul 

membrilor. 

(2) Şedinţele consiliului se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total 

al membrilor săi. 

(3) Participarea la şedinţe este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa 

nemotivată constituind abatere disciplinară. 

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

situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

(5) Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute  în Legea Educatiei Nationale 

nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi 

cluburilor copiilor – OMECŞ  nr. 4624/2015, Regulamentul - cadru de organizare şi 

funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 5079/31.08.2016. şi 

Ordinul de modificare și completare a Anexei- Regulament cadru  de organizare şi funcţionare 

a unităților din învăţământul preuniversitar nr. 3027 din  08.01.2018. 

(6)  Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

  a) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora;  

b) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ. 

 Art.8 - Personalul didactic de predare, din componenta Consiliului de Administraţie 

este ales de către Consiliul Profesoral, la propunerea directorului şi a celorlalţi membri ai 

acestuia. Persoanele desemnate trebuie să aibă calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

deosebite. 

Art.9 - Consiliul de Administraţie al unităţii este format dintr-un număr de 13 persoane 

si are următoarea componentă: 

-director(1) 

-reprezentanţi ai cadrelor didactice (5) 

-reprezentantul ISJ (1) 

-reprezentanţi ai administraţiei publice locale (2) 

-reprezentanti ai părinţilor (3) 
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                       -reprezentant al partenerilor educaţionali (1) 

Art.10 - Membrii Consiliului de Administraţie se aleg la începutul fiecarui an şcolar în 

şedinţa Consiliului profesoral sau ori de câte ori un loc devine liber. 

Art.11 - Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie este în domeniul organizatoric 

şi administrativ. Membrii acestuia coordonează activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza 

delegării de sarcini din partea directorului. 

Art. 12 -  Consiliul de administrație este organul de conducere a unităţii şi  îndeplinește 

atribuțiile stabilite prin actele normative specifice. 

Art. 13 - Principalele obiective ale activităţii Consiliului de Administraţie, fără a se 

limita la acestea, sunt: 

a) Elaborează strategia de devoltare instituţională pe termen scurt; 

            b)   Realizează cadrul conceptual şi normativ intern care reglementează desfăşurarea 

  activităţii în toate domeniile și compartimentele funcționale; 

c) Organizează şi coordonează activitatea unităţii în întregul ei; 

d)   Stabileşte componența şi atribuţiile colectivelor şi comisiilor de lucru constituite la 

nivelul unităţii şcolare; 

e) Elaborează instrumente interne de control şi evaluare a activităţii, a performanţelor 

individuale şi colective, cât şi modalităţile de motivare şi stimulare materială şi spirituală a 

personalului; 

f) Asigură utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune 

unitatea şi decide asupra strategiilor de realizare şi repartizare a resurselor extrabugetare ; 

 g) Promovează programe de recrutare, încadrare, formare şi perfecţionare continua a 

resurselor umane; 

h) Urmăreşte modul în care sunt respectate şi aplicate normele şi prevederile legale; 

i)Avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale Palatului Copiilor; 

j) Acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor 

rezultate din raportul anual privind starea şi calitatea învăţământului din Palatul Copiilor, a 

analizei realizate de către şefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice/altor 

compartimente existente la nivelul palatului; 

k) Aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice de titulari sau suplinitori, a posturilor didactice auxiliare şi a celor 

nedidactice; 

l) Organizează şi elaborează tematica de concurs pentru susţinerea probei practice; 

proba practica se desfăşoară în cadrul palatului; 
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m) Validează raportul anual privind starea şi calitatea învăţământului din Palatul 

Copiilor şi stabileşte măsuri  corective şi de îmbunătăţire, conform normelor legale în vigoare; 

n) Consiliul de Administraţie monitorizează printr-un membru desemnat modul de 

îndeplinire a atribuțiilor profesorilor de serviciu pe unitate /structură /locație. 

o) stabileşte acordarea de premii, din resurse extrabugetare, conform legislaţiei în 

vigoare. 

Art.14 -  Consiliul de Administraţie al unităţii se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, 

pe baza unei tematici stabilite la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea directorului palatului ori a două treimi dintre membri, ori a două treimi din numărul 

membrilor consiliului profesoral. 

Art.15 - La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut 

de observator, liderul sindical din Palatul copiilor. De asemenea, participă ca invitaţi 

coordonatorii structurilor arondate. Punctele de vedere ale acestora se menţionează în procesul 

verbal al şedinţei şi sunt asumate de aceştia prin semnătură. 

Art.16 - Secretarul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie este numit 

de către director. Acesta consemnează procesele verbale încheiate în şedinţe. 

Art.17 - Hotarârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două 

treimi dintre membrii prezenţi, în afara celor care privesc angajarea ,motivarea, evaluarea, 

recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic, care se 

adoptă cu votul a două treimi din totalul membrilor.  

Art.18 - Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  funcţionează în temeiul 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi au atribuţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Regulamentului de organizare a 

palatelor/cluburilor copiilor. 

Art. 19 -  În funcţie de problematica dezbătută, directorul unităţii şcolare poate invita la 

şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, ai agenţilor economici, ai unităţilor şcolare din străinătate , ai părinţilor şi elevilor. 

Art.20 - Structurarea funcţională a unităţii pe cercuri, compartimente, colective şi 

comisii, ierarhizarea posturilor, subordonarea şi limita de autoritate sunt stabilite prin 

Organigrama unităţii şi Statul de funcţii, care fac parte integrantă din prezentul regulament. 

Art.21 - Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile 

aferente acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de către persoane din afara unităţii sunt permise 

numai cu aprobare din partea conducerii unităţii. 
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Art.22 -  Accesul persoanelor străine în unitate este permis după legitimarea lor de 

către serviciul de pază, profesorul de serviciu sau delegatul Consiliului de administraţie, după 

precizarea în mod expres a scopului urmărit. Principalele date de identificare se vor consemna 

în registrul de evidenţă instituit cu această destinaţie. 

Art. 23 - Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc instituţia se va 

face numai de către persoanele abilitate de către conducere şi cu aprobarea acesteia. 

Art. 24 – (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor instructiv-educative în Palatul 

Copiilor Iaşi funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a)  Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

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

d)  Comisia pentru controlul managerial intern;  

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

     discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;  

f) Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.  

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

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

anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune 

constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 

nivelul Palatului Copiilor Iaşi. 

 

(4) Comisiile cu caracter temporar:   

- Comisiile  de specialitate/domenii 

- Comisia S.S.M.; 

- Comisia pentru verificarea  documentelor școlare; 

- Comisia de recepție bunuri și prestări servicii; 

- Comisia centrală de inventariere; 

- Comisia de mobilitate;  

- Comisia pentru  marketing  
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- Comisia de etică și disciplină; 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

                          

 

3.1. DATE GENERALE 
 

Art. 25 - Palatul Copiilor Iaşi este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar  în 

care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice prin care se aprofundează, se 

completează, şi se valorifică cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini şi deprinderi potrivit vocaţiei şi 

opţiunii copiilor, se organizează petrecerea timpului liber al acestora.  

Art. 26 - Politica educaţională a unităţii este stabilită de director, care coordonează 

elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe termen mediu (2021 - 2025). 

            (1)  Antepreșcolarii, preșcolarii si elevii au acces liber si gratuit la activitatile 

organizate in palatele si cluburile copiilor. 

(2) Activităţile din palatele şi cluburile copiilor se desfăşoară în cercuri, structurate pe 

catedre/comisii metodice de tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv  şi 

turistic. Fiecare domeniu metodică are un responsabil şi un secretar. 

(3) Planul de şcolarizare pe  cercuri este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Iaşi, în baza Proiectului şi a memoriului de fundamentare elaborat de către director şi 

aprobat de Consiliul de Administraţie după dezbaterea şi avizarea sa de către consiliul 

profesoral . 

Art. 27 - (1)   În cadrul cercurilor, activitatea este structurată pe grupe de începători, de 

avansaţi şi de performanţă, în funcţie de nivelul pregătirii elevilor şi de competenţele ce 

urmează a fi formate. 

(2) Grupele de performanţă se constituie cu aprobarea consiliului de administraţie al 

Palatului Copiilor pentru elevii care în cadrul activităţii organizate în cercurile din Palatul 

Copiilor ating un nivel ridicat de competenţe, onţinând rezultate de excepţie la nivel naţional 

sau internaţional. Activitatea unei grupe de performanţă este de 200 de minute, programate în 

două zile. 
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(3) Norma didactică se poate constitui atât din grupe în profilul cercului, cât şi din 

grupe cu alt profil. Grupele cu alt profil pot fi maxim trei şi se constituie cu aprobarea 

consiliului de administraţie al Palatului Copiilor. 

(4) Numărul de elevi la grupă poate varia în funcţie de profilul cercului şi de condiţiile 

de spaţiu în care se desfăşoară activitatea cercului. 

(4.a)  In cazul în care numărul prescolarilor, elevilor înscriși la un cerc depășește 

capacitatea de funcționare în bune condiții a activității din cadrul respectivului cerc, Consiliul 

de administrație al palatului/clubului copiilor poate decide, la propunerea conducătorului de 

cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor înscriși.  

(5) Pentru sporturile individuale, numărul de copii/nivel de grupă este după cum 

urmează:  

a) pentru grupele de incepători - în medie 12 copii/tineri, dar nu mai puțin de 8;  

b) pentru grupele de avansați - în medie 10 copii/tineri, dar nu mai puțin de 6;  

c) pentru grupele de performanță - în medie 8 copii/tineri, dar nu mai puțin de 4. 

           (6) Pentru sporturile de echipă, numărul de copii/nivel de grupă este după cum 

urmează:  

           a) pentru grupele de incepatori - in medie 20 copii/tineri, dar nu mai putin de 16;  

           b) pentru grupele de avansați - in medie 18 copii/tineri, dar nu mai putin de 14;  

           c) pentru grupele de performanță - in medie 16 copii/tineri, dar nu mai putin de 12.  

          (7) Pentru cercurile de dans, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmează:  

           a) pentru cercurile de dans modern, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai  

               puțin de 12;  

           b) pentru cercurile de dans popular, numărul mediu de elevi este de 16, dar nu mai   

           puțin de 14. 

          (8) Pentru cercurile de muzică, numărul de copii/nivel de grupă este după cum urmeaza:  

          a) pentru cercurile de muzică vocală, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai  

           putin de 10; 

           b) pentru cercurile de muzică instrumentală - formații, numărul mediu de elevi este de  

          12, dar nu mai puțin de 10;  

          c) pentru cercurile de muzică - instrumente muzicale, numarul mediu de elevi este de 4,  

         dar nu mai puțin de 2;  

         d) pentru cercurile de muzică - grup vocal, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu  

          mai puțin de 10; 

         e) pentru cercurile de muzică - ansamblu vocal/cor, numărul mediu de elevi este de 18,  
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          dar nu mai putin de 14.  

        (9) Pentru cercurile de teatru, numarul de copii/nivel de grupă este după cum urmează: 

            a) pentru grupele de începători, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin  

            de 10;  

             b) pentru grupele de avansați, numarul mediu de elevi este de 10, dar nu mai putin  

             de  8;  

             c) pentru grupele de performanță, numarul mediu de elevi este de 8, dar nu mai puțin  

             de 6. 

            (10) Pentru celelalte tipuri de cercuri, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), (5), (6),   

             (7) si (8), numarul copiilor/nivel de grupa este dupa cum urmeaza: 

             a) pentru grupele  de incepatori, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai putin   

             de 10;  

             b) pentru grupele de avansati, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai putin  

             de  8;  

            c) pentru grupele de performanta, numarul mediu de elevi este de 10 copii/tineri, dar  

             nu mai putin de 6. 

             Art. 28 (1) Un cerc cu norma intreaga, la care instruirea copiilor se realizeaza 

colectiv,   are  minimum 90 de copii, norma didactica fiind de 18 ore/saptamana. Un 

cerc cu norma  intreaga condus de un maistru instructor/maistru 

coregraf/antrenor/institutor  are   minimum 120 de copii, norma didactica fiind de 24 

ore/saptamana.  

           (2) In cercurile la care instruirea copiilor se realizeaza individual, numarul copiilor  

            insumat pentru toate grupele este de minimum 36.  

             Art. 29. - (1) Activitatea cu o grupa de copii se desfasoara 100 de minute/saptamana,  

             programate in aceeasi zi. 

            (2) Cu grupele de performanta se pot desfasura, in cadrul cercului, 200 de minute pe  

             saptamana, programate in doua zile.  

           (3) Grupele de performanta se constituie cu aprobarea consiliului de administratie al  

            palatului/clubului copiilor, pentru elevii care, in cadrul activitatii organizate in  

            cercurile din palatele si cluburilor copiilor, ating un nivel ridicat de competente,  

            obtinand rezultate de exceptie la nivel national sau international.  

            (4) Grupele de performanta se pot constitui numai dupa minimum un an de activitate,  

             pe baza unui portofoliu de rezultate care sa confirme solicitarea infiintarii unei astfel  

            de grupe.  
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        (5) Fiecare cerc poate sa aiba maximum o grupa de performanta. 

Art. 30 - Repartizarea sălilor de cerc  se realizează conform graficului afişat la 

începutul fiecărui semestru; orice modificare se face numai cu aprobarea conducerii unităţii. 

Art. 31 - Cursurile la Palatul Copiilor se desfăşoară doar în locaţiile instituţiei şi cu 

aprobarea directorului şi a Consiliului de Administraţie în alte locaţii, în urma analizei fiecărei 

solicitări adresate din partea cadrelor didactice. Solicitarea trebuie să fie însoţită  de avizul 

conducerii unităţii de învăţământ care acceptă desfăşurarea activităţii cercului respectiv, în 

baza unui protocol.  

Art. 32 – Palatul Copiilor Iaşi, conducerea unităţii, pune la dispoziţie gratuit sala de 

spectacole pentru manifestările proprii ale copiilor înscrişi la cercuri şi asigură spaţiul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a orelor de pregătire în vederea participării elevilor la 

concursurile/festivalurile din C.A.E.N., C.A.E.R., C.A.E.J., olimpiade școlare, activități din 

cadrul ofertei extrașcolae a I.S.J. Iași  și ale Calendarului propriu al P.C. Iași, precum și a celor 

în parteneriat cu alte instituții de educație, cultură și O.N.G.,  în urma stabilirii concrete a 

parteneriatului interinstiuțional,atunci când acest lucru este permis de  condițiile 

epidemiologice cu respectarea recomandărilor D.S.P., a Ministerului Educației. 

P.C. Iași, managerii,  nu își asumă participarea la alte activități în afara celor 

menționate mai sus organizate de alte foruri/ organizații de cultură, de stat sau particulare care 

implică contribuții financiare (pentru realizarea unor costume speciale, orchestrații și negative 

personalizate, participare, transport, taxe înscriere și altele);  Activitățile derulate   cu alte 

instituții se vor derula după  stabilirea unui parteneriat anual sau pe proiect, ce contribuie la  

creșterea imaginii instituțiilor partenere și  a calității  actului educațional, condiție care  dă 

dreptul de a se folosi  sigla  unității pe  materialele de promovare a  unităților  devenite 

partenere.  

Art. 33 – În conformitate cu Regulamentul unităților care oferă activități extrașcolare și 

al Regulamentului de Ordine Interioară al Palatului Copiilor Iași, P.C. Iași oferă doar  cursuri 

şi activităţi  instructiv educative gratuite. Cadrele didactice, personalul administrativ şi 

nedidactic nu pot solicita bani de la părinţii copiilor înscrişi la cercuri, în caz de nerespectare a 

acestui articol vor suporta sancțiunile prevăzute în Codul Etic al Palatului Copiilor  și ale 

legislației în vigoare. 

Art.34 - (1) Potenţialii educabili ai instituţiei vor lua act de Oferta Educaţională a 

Palatului Copiilor, ce va fi elaborată pe baza propunerilor şi solicitărilor elevilor, părinţilor şi 

comisiilor  metodice, aprobată de Consiliul de administraţie şi avizată de director, publicată 

până la 1 mai a fiecărui an, pentru anul şcolar următor. 
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(2) Strategia de promovare a ofertei educaţionale,  este stabilită şi aprobată de 

Consiliul de administraţie. 

 

3.2. SERVICIUL PE UNITATE  

Art. 35 În unităţile de învăţământ, cu excepţia nivelului preşcolar, se organizează pe durata 

desfăşurării cursurilor serviciul pe instituție. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 Îndatoririle cadrului didactic de serviciu: 

a) Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic şi administrativ, identificând 

natura aspectelor de indisciplină a elevilor, elevii indisciplinați şi ia imediat măsurile 

care se impun. 

b) În acest sens : 

1. se prezintă la Palat și structurile sale, cu cel putin 15 minute înainte de 

începerea cursurilor pentru preluarea serviciului ; 

2. supraveghează intrarea elevilor în instituţie; 

3. asigură semnarea condicii de prezenţă de către cadrele didactice; 

4. în timpul pauzelor se va afla permanent printre elevi pentru evitarea 

accidentelor, deteriorării bunurilor şcolii şi păstrarea unui climat de ordine; 

5. consemnează zilnic problemele ivite, la nivelul întregii unităţi, în caietul de 

procese verbale;  

6. semnalează conducerii palatului evenimentele deosebite care se petrec pe 

perioada desfăşurării serviciului său. 

7.  se asigură că triajul epidemiologic este realizat  de către persoana 

desemnată de conducerea unității,  în  vederea îndeplinirii prevederilor art. 

9 din OM nr. 5487/2020 și 1494/31.08.2020  și pentru respectarea traseelor  

stabilite  pentru intrare-ieșire în/din unitate.  

 

c) În timpul anului şcolar, serviciul pe unitate  este asigurat zilnic între orele 09.00 -19.45, în 

cursul săptămânii și 9.00-18.00- sâmbăta, 9.00-15.00 duminica, iar în structuri, cf. orarului  .    

desfășurare a cursurilor stabilit  împreună cu responsabilul de structură de unul din directorii  

unităţii sau de către un membru al Consiliului de administraţie (cadru didactic), conform 

programării; 

d) Directorul de serviciu are următoarele îndatoriri: 



 

 

17 

 

- asigură derularea programului de audienţe, desfășurarea în bune condiții  a serviciului 

pe unitate va fi asigurată  și de unul din directorii unității, de către un cadru didactic 

membru al CA, responsabil de structură, cf. programării.  

- verifică prezenţa la serviciu a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

- consemnează în condica de prezenţă absenţele şi motivaţia lor; 

- monitorizează şi verifică prezenţa la activităţile de cerc ale elevilor, consemnând în 

registrul special de absenţe; 

- verifică starea de curăţenie  a instituţiei şi ia măsurile ce se impun în vederea redresării 

situaţiei; 

- verifică şi monitorizează activitatea profesorului de serviciu şi consemnează în 

registrul de procese-verbale; 

-  verifică şi monitorizează activitatea  persoanei desemnate pentru realizarea triajului 

epidemiologic, în palat și structurile sale în cazul unor epidemii şi, consemnează în 

Registrul de procese-verbale. 

- ia măsuri în vederea soluţionării unor probleme apărute; 

- consemnează în Registrul de procese-verbale deficienţele constatate sau evenimentele 

cu care s-a confruntat. 

e) Prezenţa în unitate a cadrului didactic din consiliul de administraţie  pe toată durata 

programului stabilit este obligatorie. 

Art. 36 – (1) Zilnic, serviciul pe unitate va fi asigurat de profesorii programaţi. 

Programarea serviciului pe sectoare/structuri  se stabileşte la începutul fiecărui semestru. 

(2)  Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu 

pe unitate, conform graficului stabilit la începutul semestrului  de responsabilul de structură şi 

afişat în cancelarie. 

(3) Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolarǎ cu 15 de minute înainte de 

începerea orelor. 

(4) Profesorul de serviciu va purta legitimaţia care indicǎ activitatea specificǎ. 

(5)  Profesorul de serviciu va semna în condica de procese-verbale.  

(6) Profesorul de serviciu trebuie sǎ asigure desfaşurarea procesului de învǎţǎmânt în 

bune condiţii îndrumând şi controlând activitatea din instituţie. 

(7) Profesorul de serviciu va fi anunţat imediat ce s-a înregistrat un eveniment grav în 

interiorul instituţiei. 

(8) Profesorul de serviciu oferǎ informaţiile necesare persoanelor strǎine (pǎrinţi, rude 

s.a.) care solicită  aceste lucruri ; 
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(9) Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pazǎ şi personalului nedidactic sǎ-l 

sprijine în rezolvarea unor probleme apǎrute în intervalul cât îşi desfǎşoarǎ serviciul. Are 

dreptul sǎ dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apǎrute.  

(10) Activitatea ca profesor de serviciu poate fi desfăşurată concomitent cu prezenţa sa 

la ore. 

Art. 37 - Timpul de muncă va fi folosit integral şi cu maximum de eficienţă pentru 

realizarea în termen şi la gradul de performanţă stabilit, a sarcinilor de serviciu. 

 

3.3. STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 

  Art. 38 - Structura anului scolar este stabilita de M.E.C. în fiecare  an şcolar (anexa                           

3). 

Art. 39 – Structura anului şcolar se afişează la avizierele din toate locaţiile Palatului  

               Copiilor, la începutul fiecărui an şcolar, pâna la data de 1 septembrie.  

Art. 40 – Deschiderea oficială a anului şcolar la Palatul Copiilor are loc  în maximum  

               două  săptămâni de la deschiderea anului şcolar pentru învăţământul  

               nonformal. 

Organizarea programului şcolar 

  

Art. 40 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

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

sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării. 

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

cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit 

reglementărilor aplicabile.  

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

a) la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale medicului 

curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli 

respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli 

inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament 

imunosupresiv, alte afecțiuni cronice, afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă 

cum ar fi: transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe 

primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. În această situație activitatea 

didactică se va desfășura în sistem hibrid; 
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 b) la nivelul unor formațiuni de studiu — grupe/clase din cadrul unității de învățământ, 

precum și la nivelul unității de învățământ — la cererea directorului, în baza hotărârii 

consiliului de administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general/al 

municipiului București, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și informarea 

Ministerului Educației;  

c) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București — la 

cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului; 

 d) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației, ca urmare a hotărârii 

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

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

(5) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se 

realizează cu avizul, motivat în scris, al consiliului de administrație. (6) Suspendarea 

cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare prin 

modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ. (7) În 

situații excepționale, ministrul educației poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în 

vederea continuării procesului educațional. 

 (8) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, 

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

prevederilor legale în vigoare 

(9) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul 

Educației elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

 (10).  În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel antepreșcolar și preșcolar se 

pot organiza activități educativ-recreative cu copiii. 

(11). Perioada din vacanță în care se organizează activități educativ-recreative se aprobă de 

către Consiliul de administrație al unității de învățământ, în concordanță cu programarea 

concediilor de odihnă ale salariaților și se aduce la cunoștință părinților/reprezentanților legali 

ai antepreșcolarilor și preșcolarilor. 

CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA DIDACTICO-

METODICĂ 
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Art.41 -  Catedrele/comisiile de specialitate constituite pe domenii la nivelul Palatului 

Copiilor și structurilor sale  sunt: 

 Comisia de specialitate  pe domeniul ARTISTIC 

 Comisia de specialitate  pe domeniul CULTURA CIVICĂ 

 Comisia de specialitate  pe domeniul  ARTA VIZUALĂ 

 Comisia de specialitate  pe domeniul Domeniul SPORT – TURISTIC 

 Comisia de specialitate  pe domeniul  TEHNICĂ 

 Comisia de specialitate   mixtă HÂRLĂU-BELCEŞTI 

 Comisia de specialitate  mixtă TG. FRUMOS 

Art.42  -  Şedinţele de catedră se desfaşoară lunar sau ori de câte ori este necesar. 

Art.43 - Atribuţiile comisiilor  de specialitate  pe domenii sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 

La nivelul instituției, comisiile de specialitate/ pe domenii sunt coordonate de  

responsabilul comisiei  și îndeplinesc şi următoarele atribuţii: 

a) Stabilesc şi repartizează sarcinile pentru fiecare membru al catedrei; 

b) Elaborează pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu, proiectul 

catedrei şi programe de activităţi pe termen scurt şi mediu; 

c) Consiliază cadrele didactice (în special stagiarii şi cadrele nou intrate în colectiv) în 

procesul de elaborare a proiectelor didactice şi planificărilor semestriale; 

e) Organizează şi răspund de desfăşurarea evaluărilor  elevilor; 

g) Organizează pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri,  festivaluri şi 

olimpiade şcolare; 

h) Organizează activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică şi ştiinţifică, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă, programe de parteneriat; 

i) Responsabilul de comisie  de speciaitate evaluează performanţele fiecărui membru al 

catedrei şi propune calificativele anuale, după autoevaluarea efectuată de fiecare cadru 

didactic; 

j) Elaborează necesarul de material didactic şi stabilesc priorităţile imediate în 

achiziţionarea acestuia, prezentându-le comisiei de achiziţii; 

k)  Implementează standardele de calitate specifice; 

 

Art.44 -  (1) Responsabilul comisiei  de specialitate  se alege prin vot de către membrii 

comisiei şi răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea 

profesională a membrilor catedrei. 
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 (2) Comisiile  de specialitate pe domenii îşi vor desfășura activitatea pe baza unui 

program managerial propriu şi vor prezenta semestrial şi anual un raport de activitate 

Consiliului de Aministratie şi o data pe an Consiliului profesoral. 

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE 

                    

Managementul unităţilor de învăţământ  

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale  

Art. 45 (1) Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în 

conformitate cu prevederile legale. 

 (2) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, 

de director şi, după caz, de directorul adjunct.  

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, 

personalul nedidactic, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale 

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

unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, 

sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi/sau în desfăşurarea instruirii 

practice a elevilor.  

Art. 46  Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.  

CAPITOLUL II: Consiliul de administraţie  

Art. 47 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.  

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

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie, cu 

excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează 

exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, în 

care preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate 

simplă a voturilor.  
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 (4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

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

situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi/biroul reprezentativ 

al părinților,  nu pot desemna alţi reprezentanţi. 

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

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

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

Art. 48 (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de 

observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.  

CAPITOLUL III: Directorul  

Art. 49 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.  

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 

management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 

suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 

administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se 

află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de 

învăţământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este 

anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ-financiar 

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

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

Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia 

prevăzută la alin. (2). Contractul de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin 

act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.  

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

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.  

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

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

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, 

cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de 
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către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 

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

şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii 

de învăţământ. Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 

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

consiliului de administraţie.  

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

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 

sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul 

învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.  

Art. 50 (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 

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

acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educaţională;  

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local;  

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

unităţii de învăţământ;  

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

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului 

reprezentativ al părinţilor; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice 

locale şi a inspectoratului şcolar judeţean  şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura 

în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.  

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor 

domeniilor din cadrul unităţii de învăţământ;  

k) asigură, prin responsabilul domeniului  pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, 

a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 
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 l) controlează, cu sprijinul responsabilului domeniului pentru curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative 

extracurriculare şi extraşcolare; 

m) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formaţiuni de studiu -grupe/cercuri sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, 

cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

n) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul 

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

modalitatea de valorificare a acestora. 

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

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară;  

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

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

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.  

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

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

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

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului;  

e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:  

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

consiliul de administraţie;  

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

propune spre aprobare consiliului de administraţie;  

3.c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de 

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

4.d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  
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5.e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

6.f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de 

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

7.g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;  

9.i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, 

din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile 

respective;  

10.j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor 

din cadrul unităţii de învăţământ;  

11.k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl 

propune spre aprobare consiliului de administraţie;  

12.l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 

unităţii de învăţământ;  

13.m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a 

regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;  

14.n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

15.o) asigură, prin responsabilul domeniului pentru curriculum, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  

16.p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative 

extracurriculare şi extraşcolare; 

17.q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;  

18.r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ;  

19.s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic 

şi ale salariaţilor de la programul de lucru;  

20.t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;  

21.u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

22.v) răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;  
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23.w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

24.x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, 

inclusiv al reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare 

şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi 

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

monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de 

învăţământ;  

25.y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie;  

26.z) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, 

cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale;  

27.aa) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la 

nivelul unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, 

modalitatea de valorificare a acestora. 

 (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit 

legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective 

de muncă aplicabile.  

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

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

membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.  

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

didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega 

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

desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.  

Art. 51 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile 

art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

Art. 52 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 
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(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 

general.  

CAPITOLUL IV: Directorul adjunct  

Art. 53 (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncţi.  

(2) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte în conformitate cu normele metodologice 

elaborate de minister şi cu alin. (1) al prezentului articol.  

(3) Se poate numi un director adjunct pentru:  

a) unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de formaţiuni de 

studiu;  

b) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi îndeplinesc 

una dintre condiţiile: au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din 

învăţământul preşcolar  

c) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase  

d) unităţile de învăţământ liceal;  

e) unităţile de învăţământ liceal care au între 20 şi 25 de clase şi îndeplinesc una din condiţiile: 

au cel puţin 10 clase din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul preşcolar  

Art. 54 (1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, 

prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de 

experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se 

organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei  

(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la 

propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 

2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea 

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

realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către 

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul 

şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de 

învăţământ.  

Art. 55 (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 

educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile 

stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi 

atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 
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 (2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 56 (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul unităţii de învăţământ. 

 (2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul unităţii 

de învăţământ sau de către inspectorul şcolar general.  

(3) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate 

deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la 

nivel local, judeţean sau naţional.  

 

CAPITOLUL V: Tipul şi conţinutul documentelor manageriale  

Art. 57 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia 

elaborează documente manageriale, astfel: a) documente de diagnoză; b) documente de 

prognoză; c) documente de evidenţă.  

Art. 58 (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:  

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

b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.  

(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind 

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

obiectivelor educaţionale.  

Art. 59 (1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 

adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

 (2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 

propunerea directorului la începutului anului şcolar următor.  

Art. 60 Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, 

în lipsa acestuia, prin orice altă formă.  

Art. 61 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 

coordonatorului comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.  

Art. 62 (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:  

a) planul de dezvoltare instituţională;  

b)  planul managerial (pe an şcolar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 

managementului unităţii de învăţământ.  
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(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al 

părinţilor, fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

Art. 63 (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen 

lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 

ani. Acesta conţine:  

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, 

relaţia cu comunitatea locală şi organigramă; 

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

extern (de tip PESTE);  

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;  

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

obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de 

performanţă şi evaluare. 

 (3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

 (4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se dezbate 

şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Planificarea strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ profesional 

şi tehnic este elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către 

director, în colaborare cu partenerii şcolii, şi se aprobă de către consiliul de administraţie.  

Art. 64 (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se 

elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.  

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

inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 

dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.  

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

către consiliul de administraţie.  

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în 

concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.  

Art. 65 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 

elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va 

cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.  
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Art. 66 Documentele manageriale de evidenţă sunt:  

a) statul de funcţii; 

 b) organigrama unităţii de învăţământ;  

c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare.  

      

Art.67 - Recrutarea şi încadrarea personalului, organizarea internă pe compartimente 

funcţionale se face cu respectarea statului de funcţii şi a normativelor de personal aprobate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 

Art.68 - Completarea necesarului de resurse umane se poate face la propunerea conducatorului 

unităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi suportarea drepturilor salariale din 

veniturile extrabugetare ale unităţii sau din bugetul de stat, prin capitolul „prestări servicii”. 

Art.69 -(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de 

categoria de personal şi de structura normei de muncă. 

(2) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adica 40 ore pe săptămână, conform 

prevederilor Codului muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificările ulterioare. 

(3) Zilele de repaus saptamânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. 

Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze activitate peste durata normală a 

timpului de muncă sau în zilele de repaus, va face acest lucru doar cu acordul salaiatului, va fi 

recompensat cu timp liber, de regulă, în timpul vacanţelor; dacă aceasta nu este posibil se va 

proceda la plata orelor prestate, conform legii şi a prevederilor contractului colectiv de muncă. 

Sărbători legale  

 Cele 15 zile libere în  anul școlar 2022-2023 sunt: 

 

Data Sărbătoarea legală 

30 noiembrie  Ziua Sf. Andrei 

1 decembrie  Ziua Marii Uniri 

25 decembrie Crăciunul 

26 decembrie A doua zi de Crăciun 

1 ianuarie Anul Nou 

2 ianuarie A doua zi după Anul nou 

24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române 

14 aprilie Vinerea Mare 

16 aprilie   Paște ortodox 

17 aprilie   Paște ortodox 

1 mai   Ziua Muncii 

1  iunie Ziua Copilului 

4 iunie  Rusalii 

5  iunie A doua zi de Rusalii 

15 august  Adormirea Maicii Domnului 
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Art.70  (1) Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale fără a 

afecta buna desfăşurare a activităţii; cererea de concediu se va înainta în mod obligatoriu cu cu 

cel puţin 15 zile înainte.  

(2) Concediile de odihnă vor fi solicitate fără a afecta desfăşurarea activităţilor 

programate și aprobate de Consiliul de administație, în cadrul „Clubului de vacanţă”, 

organizat în perioada vacanţei de vară a copiilor respectiv  iulie-august  2023 şi a Festivalului 

Concurs internațional de folclor pentru copii şi tineret ”Cătălina”, programat , de regulă , în 

luna iulie a anului școlar.  

Art.71 - În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi solicitaţi 

să întrerupă concediul prin adresă scrisă, efectuarea lui fiind aprobată la o data ulterioară, de 

către conducerea unităţii. 

Art.72 - (1) Salariaţii unităţii de învăţământ pot beneficia de concedii fară plata pentru 

nevoi personale în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, de regulă în 

timpul vacanţelor şcolare şi numai dacă absenţa salariatului nu afectează activitatea instituţiei. 

(2) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către Consiliul 

de Administraţie care aprobă efectuarea acestora. 

Art.73 - (1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; 

sosirea şi plecarea de la serviciu se va consemna (obligatoriu) în condica de prezenţă. 

           (2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţa, la data de 30 a fiecarei luni; 

este vizat de şeful de sector şi prezentat pentru aprobare directorului unităţii. 

Art.74 -  (1) Foaia de pontaj este întocmită de către şeful de sector şi avizată de către 

directorul unităţii sau delegatul Consiliului de Administraţie. 

(2) Statele de plată se vor întocmi până la data de 9 ale lunii. 

(3) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă în timpul programului, 

fără înştiinţarea conducerii şi completării registrului de evidenţă a activităţii zilnice. 

Art.75 - (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic care absentează 

nemotivat, întârzie în mod repetat de la programul de lucru şi nu îndeplineşte la nivelul de 

performanţă cerut sarcinile prevăzute de fişa postului sau a primit sancţiuni disciplinare şi 

administrative în cursul anului, nu poate obţine calificativul “foarte bine”. 

(2) Personalul menţionat la alineatul precedent nu poate candida pentru obţinerea  

gradaţiei de merit şi este penalizat prin reducerea totală sau parţială a premiilor şi 

stimulentelor cuvenite, în funcţie de hotarârea Consiliului de Administraţie. 
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Art.76 - (1)  La locurile de muncă care presupun folosirea de maşini, instalaţii şi utilaje 

se va asigura funcţionarea acestora la parametrii optimi prevăzuţi de normele tehnice, dar şi cu 

respectarea normelor P.S.I. şi S.S.M.. 

(2) Responsabilii celor două comisii sunt direct răspunzători de  instruirea personalului 

didactic şi didactic auxiliar. 

 

 

5.1. PERSONAL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 
 

 

Art. 77 - (1) Din personalul didactic (de predare) şi didactic auxiliar pot face parte 

persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, au capacitatea de exercitare 

deplină a tuturor drepturilor, o conduită morală conform deontologiei profesionale şi sunt apte 

din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. 

Art.78 -  Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic 

şi didactic auxiliar sunt cele prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia specifică învăţământului, 

cele care derivă din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi din contractul 

individual de muncă sau stabilite prin fişa postului. 

Art.79 - Personalul didactic şi didactic auxiliar este obligat să manifeste preocupare 

continuă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi o conduită morală în concordanţă cu 

valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor. 

Art.80 - Obligaţiile specifice ale personalului menţionat la alineatul precedent sunt 

urmatoarele: 

1) Să cunoască şi să aplice prevederile legale specifice învăţământului, să respecte programul 

de lucru, îndatoririle stabilite prin fişa postului, normele S.S.M. și pentru situații de urgență și 

normele prezentului regulament; 

2) Să-şi asume misiunea unităţii şcolare şi obiectivele instituţionale, să cunoască şi să aplice 

cu înalt profesionalism prevederile planului de dezvoltare instituţională. 

3) În termenul stabilit de conducerea şcolii, cadrele didactice vor prezenta planificările anuale 

şi semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare. 

5) Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-

didactică din dotare (aparate şi dispozitive, aparatura audio-video, tehnică de calcul, 

conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărți etc.), laboratoarele, cabinetele existente; 

6) La sfârşitul fiecărui modul şi la încheierea anului şcolar profesorii au obligaţia de a încheia 

situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros catalogul cercului,  făcându-se 

răspunzători pentru greşelile comise.  
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Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este 

stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul 

săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative 

acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal 

disciplinei în planul-cadru de învățământ. 

 Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, 

calculată ca medie aritmetică din numărul de calificative acordate pe parcursul anului școlar. 

7) Să participe la şedintele  Domeniului metodic,  Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de 

Administraţie după caz; în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, 

pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral, de administrație se pot 

desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

8) Să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor; 

9) Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte 

motive; 

10) Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor şcolare, cadrele didactice şi 

secretarii au obligaţia să procedeze ori de câte ori este nevoie la actualizarea datelor în 

rubricile special repartizate, cu înscrisuri complete şi nu prescurtate. 

11) Să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit; 

12) Să aibă o ţinuta vestimentară decentă şi să utilizeze un limbaj adecvat în relaţiile cu elevii, 

părinţii şi personalul nedidactic; 

13) Personalul didactic al unității are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele 

necesare. La dosarul personal vor fi prezente numai acte în copie, unitatea neasumându-şi 

răspunderea pentru păstrarea actelor originale. 

14) Condica de prezenţă se completează zilnic; 

15) Se interzice modificarea structurii orarului unității sau a locului de desfăşurare a orelor, 

fără aprobarea conducerii şcolii. 

16) Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai în cazuri bine justificate, cu 

aprobarea conducerii şcolii pe baza de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu 

asigurarea suplinirii în specialitatea de bază şi semnătura de acceptare din partea 

suplinitorului, prezentarea programului de recuperare a orelor. 

17) Cadrele didactice au obligaţia să însoţească permanent elevii în toate activităţile de grup 

organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, vizionări de spectacole, drumeţii, acţiuni 

cultural-artistice sau sportive, concursuri etc.cu respectarea Ordinului ministrului educației nr. 

3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 
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3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a 

altor activități de timp liber în învățământul preuniversitar. 

18) Se interzice cu desăvârşire prezenta cadrelor didactice (şi a celuilalt personal angajat) între 

elevi sau în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv, în stare de ebrietate, 

indiferent de activitatea desfăşurată. 

19) Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu 

privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzatoare ale unor elevi, 

manifestări ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament. 

20) Se interzice părăsirea clasei de către profesor sau scurtarea orelor prevăzute în orar .  

21) Preocuparea de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu 

individual şi participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, palat, I.S.J., 

susţinerea gradelor  didactice şi reactualizării periodice; 

22) Pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Debutanţii 

precum şi cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de 

lecţie. Cadrele didactice care au definitivatul vor pregăti pentru fiecare ora o schiţă de plan; 

23) Întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii 

comisiilor şi echipa managerială. 

24) Organizarea oricarui tip de manifestare în afara instituţiei în care sunt implicate cadre 

didactice/nedidactice si elevi şi care necesitǎ aprobare, se aduce la cunostinţa conducerii 

unitǎţii cu cel putin 7 zile înainte de desfǎşurare a evenimentului. În caz contrar, toate 

responsabilitǎtile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectiva; 

25) Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fǎrǎ aprobarea scrisǎ a conducerii 

unitǎţii;  

26) Cadrele didactice care organizeazǎ activitǎţi în afara Palatului Copiilor sau însoţesc elevii 

în aceste activitǎţi, au obligaţia de a-i supraveghea pe elevi pe parcursul desfǎşurǎrii activitǎţii 

respective; 

27) Se interzice orice formă de colectare de fonduri bănești de la părinții elevilor. 

28) Se interzice orice formă de segregare ca formă gravă  de discriminare care are drept 

consecință accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții 

de egalitate a dreptului la educație precum și a demnității umane.  

În situația desfăşurării activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, cf. 

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020-art.13., cadrele didactice au următoarele 

atribuţii:  
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a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a 

celor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 

platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  

c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului;  

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

pentru înregistrarea progresului preşcolarilor/elevilor;  

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea 

acestora cu sarcini de lucru; 

f) în cadrul consiliilor profesorale se dezbat şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi 

eventuale completări sau modificări ale acestora; se dezbate şi se avizează regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAŞCOLARĂ 

 Art. 81 – (1) Concursurile/festivalurile/expoziţiile/activităţile educative extrașcolare 

care sunt incluse în calendarele M.E. (C.A.E.N., C.A.E.R.), C.A.E.J. al I.Ș.J. Iași şi Calendarul 

propriu al Palatului Copiilor (C.P.), sunt proprietatea intelectuală a Palatului Copiilor şi în 

cazul refuzului sau a transferului  coordonatorului acestuia, se vor organiza în continuare sub 

egida palatului, de către o persoană desemnată de conducerea instituţiei. 

 (2) a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; b) gradul de 

responsabilizare şi integrare socială; c) cultura organizaţională; d) gradul de formare a 

mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 (3) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, 

anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.  

(4) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de 

administraţie. 

 (5) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.  

 (6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se 

derulează conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al 

părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.  
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(7) Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este 

parte a evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ. 

 Art. 82 – Toate cadrele didactice de predare şi instruire practică au îndatorirea ca în  

timpul activităţilor pe care le desfăşoară cu elevii să supravegheze îndeaproape 

comportamentul acestora, astfel încât să preîntâmpine actele de indisciplină care conduc la 

deteriorarea bunurilor din dotare. 

 Art. 83 – Palatul Copiilor va organiza şi asigura  buna desfăşurare a evaluărilor şi 

testărilor aptitudinilor iniţiale, de etapă, semestriale şi finale. 

Fiecare cerc, în funcţie de specificul său, organizează evaluarea copiilor prin testare 

orală, scrisă, expoziţii, spectacole gen producţie sau concursuri judeţene, cu participarea 

elevilor înscrişi la cerc. 

 Directorul unităţii de învăţământ, stabileşte prin dispoziţie internă, componenta 

comisiilor de evaluare şi testare, criteriile proprii, în  limitele permise de legislaţie. 

Art. 84 - Personalul didactic auxiliar şi specific (informaticianul şi corepetitorul) este 

subordonat directorului unităţii şcolare şi directorului adjunct care coordonează domeniul său 

de activitate. Corepetitorul este subordonat şi şefului de catedră, în funcţie de disciplinele sau 

aria curriculară în care acţionează. 

Art.85. Persoanele care ocupă funcţiile menţionate la articolul precedent dobândesc 

direct sau implicit calitatea de gestionar şi răspund material, disciplinar sau penal (după caz) 

privind gestiunea, securitatea, buna păstrare şi utilizarea eficace a inventarului preluat. 

Art.86 (1) Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar şi specific se 

derulează după cum urmează: 

- Corepetitor: zilnic în intervalul 9.00 – 19.50; 

(2) Programul zilnic de lucru pentru  corepetitor este stabilit prin dispoziţia directorului 

unităţii, la începutul fiecărui an şcolar. 

(3) În perioada nedidactică, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de 

unitatea scolară, programul de lucru se stabileşte de către conducerea unităţii. 

Art.87 -  În funcţie de specificul activităţii prestate şi natura postului ocupat personalul 

didactic auxiliar şi specific participă activ la sporirea şi modernizarea bazei tehnico- didactice 

şi crearea de resurse de finanaţare extrabugetare. În perioada nedidactică poate desfăşura şi 

alte activităţi, în raport cu necesităţile unităţii. 

Art.88 -  Atribuţiile fiecărei funcţii sunt cele prevăzute în fişa postului, prevăzute de 

acte normative sau trasate în mod expres de şefii ierarhici superiori. 
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CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                          

TITLUL IX: Partenerii educaţionali  

CAPITOLUL I: Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali  

Art. 89 

(1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt parteneri 

educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.  

(2) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate 

de sistemul de învăţământ care privesc educaţia  și siguranța copiilor lor.  

(3)Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul 

de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-

şcoală.  

Art. 90  

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.  

Art. 91  

(1)Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:  

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;  

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul coordonator al cercului;  

e) participă la acţiuni organizate de Comitetul reprezentativ al părinților. 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau 

reprezentanţilor legali în unităţile de învăţământ.  

Art. 92  

Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 93  

(1)Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul 
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unităţii de învăţământ implicat. Părintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul 

de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile 

amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se 

adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării 

problemei. Directorul analizează împreună cu cadrul didactic implicat sesizarea și dacă nu se 

găsesc soluții de comun acord pentru rezolvarea acesteia vor fi urmate procedurile în cauză. 

(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.  

CAPITOLUL II: Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali  

Art. 94  

 (1) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, 

părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, 

în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de 

învăţământ.  

(2)Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe semestru, să ia 

legătura cu profesorul coordonator de cerc pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin 

mijloace stabilite de comun acord.  

(3) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.  

(4) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului sau al elevului din învăţământul primar 

are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea 

activităţilor  educative de cerc să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu 

poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.  În situația în care  

copilul are recomandare medicală de însoțire pe parcursul  orelor,  părintele va putea  sta în 

cerc cu copilul,  cu acordul cadrului didactic și avizul Consiliul de administrație al P.C. Iași.  

 (5) Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al elevului înscris 

la Palatul Copiilor Iași are obligaţia de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare 

desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a acestei activităţi.  
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Art. 95  

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ.  

Art. 96  

Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai 

copiilor/elevilor.  

 

6.1. EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV 

 Art. 97 -  Dobândirea calității de elev al Palatului Copiilor Iaşi se face în conformitate 

cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al palatelor şi cluburilor copiilor. 

  Art. 98 -  Calitatea de elev se exercitǎ prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

toate activitǎţile existente în program. 

 - Se încheie pentru toţi elevii un acord de parteneriat unitate şcolarǎ-parinte-elev prin 

cererea de înscriere și completarea Declarației de consimțământ. 

Art. 99 -  Frecventarea constantă a cursurilor este obligatorie, inclusiv on-line, atunci 

când situația epidemiologică o impune. 

  Art. 100 - Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecǎrei ore de curs de cǎtre 

profesori, care consemneazǎ în catalog absenţele.  

 Art. 101-  Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs, cu atât  

mai mult în contextul politicilor educaționale  în vigoare cu privire la reducerea abandonului 

școlar.  Se va discuta cu părinţii elevilor care perturbă orele de curs. 

Art. 102 -  Pǎrǎsirea spaţiilor de învǎţǎmânt în timpul orelor de curs se face numai cu 

aprobarea cadrului didactic respectiv. 

Art. 103 – Pǎstrarea curǎţeniei şi a obiectelor de inventar şi mijloace fixe în bunǎ stare 

de funcţionare. Orice deteriorare sau înstrǎinare  a acestora va fi suportatǎ de cel ce se face 

vinovat. 

 

 

6.2. DREPTURILE ELEVILOR 

- Art. 104 -  Elevii beneficiazǎ de toate drepturile prevǎzute în Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S.  

nr.5079/31.08.2016; Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea 
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Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016; 

Regulamentul de funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor – O.M.E.C.Ş.  nr. 

4624/27.07.2015; Statutul elevului OM_4742_10.08.2016; Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului. 

 

6.3. OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

- Art. 105 - Elevii/copiii înscriși la cursurile P.C.Iași au îndatoririle și obligaţiile ce sunt 

prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 5079/31.08.2016; Ordinul nr. 3027/2018 pentru 

modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 5.079/2016; Regulamentul de funcționare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor 

copiilor – OMECŞ  nr. 4624/27.07.2015; Statutul elevului OM_4742_10.08.2016. 

În situația desfăşurării activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

(conform ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 - art.14 ): 

elevii au următoarele responsabilităţi: 

a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de 

învăţământ, conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către 

profesorii diriginţi/profesorii pentru învăţământ primar/învăţătoare/profesorii pentru 

învăţământul preşcolar/educatoare;  

b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele 

didactice, în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 

internetului;  

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să 

se asigure un climat propice mediului de învăţare;  

d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia 

privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;  
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f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, 

cu excepţia situaţiilor justificate;  

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor 

de curs. 

 

 

6.4. INTERDICȚII 

- Art. 106 - Elevilor le este interzis fumatul, consumul de bǎuturi alcoolice şi droguri în incinta 

Palatului Copiilor Iaşi şi în afara lui, comportamentul indecent;  

- Art. 107-  Este interzisǎ orice manifestare care deranjeazǎ desfǎşurarea orelor (telefoane 

mobile deschise, convorbirile telefonice, filmǎrile fǎrǎ acordul cadrelor didactice, etc.)  prin 

excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor 

de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în 

situații de urgență; 

- Art. 108 - Elevilor le este interzis: să distrugă mobilier şcolar, distrugerea sau furtul oricǎror 

dispozitive şi materiale aflate în dotarea laboratoarelor şcolare, modificarea configuraţiei 

calculatoarelor fǎrǎ aprobarea expresǎ a profesorilor, virusarea calculatoarelor prin 

introducerea de cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fǎrǎ acordul profesorului, accesarea 

de pe calculatoarele şcolii a site-urilor  cu conţinut obscen sau care promoveazǎ violenţa, 

consumul de droguri, alcool, jocurile de noroc, etc. 

-  Art. 109 - Elevii nu vor părăsi perimetrul unității de învățământ în timpul programului 

școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ și nu vor facilita intrarea în școală a persoanelor străine, 

fără acordul conducerii. 

-  Art. 110 - Unitatea şcolarǎ nu asigurǎ securitatea mobilelor sau altor obiecte personale ale 

elevilor decât în cazul în care acestea au fost predate unor salariaţi ai unitǎţii spre pǎstrare. 

 

6.5.           SANCȚIUNI 

- Art. 111 -  În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observa o ameliorare a 

atitudinii elevului/familiei se vor lua, gradual, urmǎtoarele mǎsuri: 

 Invitarea pǎrintelui/reprezentantului legal şi a elevului la o discuţie cu profesorul 

coordonator; 

  Invitarea pǎrintelui/reprezentantului legal şi a elevului în Comitetul de pǎrinti; 
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  Invitarea pǎrintelui/reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul profesoral; 

 Invitarea pǎrintelui/reprezentantului legal şi a elevului in Consiliul de administraţie; 

 Informarea scrisǎ a poliţistului de proximitate. 

  -  Art. 112  -  Sunt considerate abateri disciplinare: 

 Nerespectarea Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 5079/31.08.2016; Ordinul nr. 

3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016; Regulamentul de funcționare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor – OMECŞ  nr. 4624/27.07.2015; Statutul 

elevului OM_4742_10.08.2016. 

 Furtul de bunuri personale sau din inventarul unitǎţii; 

 Încercarea de a sustrage colegii de la activitati, prin orice fel de acţiuni; 

 Introducerea în instituţie a unor persoane strǎine; 

 Implicarea unor persoane strǎine de colectiv în rezolvarea eventualelor neînţelegeri 

 Agresiunile fizice, verbale şi non-verbale împotriva vreunei persoane, altercaţiile dintre 

elevi; 

 Intrarea în incinta şcolii prin sau peste garduri, cǎţǎratul pe ziduri, iesirea sau intrarea 

pe ferestrele incaperilor, coborârea pe balustrada, jocul cu mingea in spatiile de 

instruire sau pe holuri, lovirea pereţilor exteriori cu mingea sau cu alte obiecte care ar 

pricinui deteriorarea lor; 

 Folosirea telefonului mobil, a aparaturii audio-video in timpul orelor; 

- Art. 113 -  Sunt considerate abateri disciplinare grave conform Regulamentul cadru de 

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

5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru  de organizare și funcționare a 

unităților  de învățământ preuniversitar; OMENCS  nr. 5079/31.08.2016; Ordinul nr. 

3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016; Regulamentul de funcționare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

palatelor şi cluburilor copiilor – OMECŞ  nr. 4624/27.07.2015; Statutul elevului 

OM_4742_10.08.2016 : 
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 Deţinerea şi consumul, în perimetrul unitǎţii de învǎţǎmânt şi în afara acestuia, a 

drogurilor, ţigǎrilor, bǎuturilor alcoolice sau altor substanţe care pot afecta fizic si 

psihic; participarea la jocuri de noroc; 

 Posesia şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic. 

 

-Art. 114 -  Introducerea şi posesia în perimetrul unitǎţii de învǎţǎmânt a drogurilor, a oricǎrui 

tip de arme, substanţelor explozibile sau toxice, obiectelor contondente s.a. care, prin acţiunea 

lor, pot afecta integritatea sa fizicǎ şi psihică şi a celorlalţi duce la deferirea organelor de 

poliţie. 

-Art. 115 -  Elevii care distrug proprietatea instituţiei în conformitate cu prevederile art. 1357-

1374  din Codul Civil  vor achita în termen de 48 ore de la constatarea deteriorǎrilor 

contravaloarea acestora sau vor înlocui obiectele degradate cu altele noi.  

 

6.6. RECOMPENSE  

-Art. 116 

(1) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea de la cerc și extracerc pot primi 

următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața grupei/a tuturor colegilor sau în fața consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal, cu 

mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat; 

c) premii, diplome, medalii; 

d) recompense  materiale acordate de  agenți economici  sau de sponsori, conform prevederilor 

în vigoare; 

e) premiul de onoare al instituției de învățământ decernat în cadrul Galei laureaților.  

(2)  Performanța elevilor la concursurile din  calendarele C.A.E.N., C.A.E.R., al M.E.., 

C.A.E.J.  al I.Ș.J. Iași și Calendarul Propriu al Palatului Copiilor Iași, precum și alte 

concursuri.  

(3)  La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați pentru activitatea desfășurată, cu diplome 

sau medalii, iar  acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

profesorului coordonator al cercului din care face parte eleva/elevul.  

(4) Diplomele, medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învățătură; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi 

nu este limitat; 
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b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru activități sau preocupări care merită 

să fie apreiate. 

(5) Elevii din învățământul gimnazial, liceal  pot obține premii dacă: 

a) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții, și la alte activități extrașcolare  

desfășurate  la nivel local, județean, național sau internațional; 

b) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

c) au înregistrat, la nivelul grupei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 

(6) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute  de regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ. 

(7) Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor  

la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, din partea Consiliului  

reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a 

comunității locale și altele asemenea. 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
 

Art. 117 -  La nivelul  Palatului Copiilor Iaşi  funcţionează Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor  este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 

activitate este reglementată printr-un regulament  adoptat prin hotărârea adunării generale a 

părinţilor din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la 

persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni 

cu caracter logistic — voluntariat. 

Art. 118 — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 

vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 

3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este 

necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către 

preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

Conform art. 172 alin 7- ordin 5447/2020, în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, 

epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se 

pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 
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(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 

voturilor celor prezenţi. 

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte 

persoane fizice şi juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al 

părinţilor. 

Art. 119 — Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii (CDȘ) inclusiv din oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile 

cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 

elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau 

de integrare socială a absolvenţilor; 

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în 

muncă a absolvenţilor; 

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii 

în internate şi în cantine; 
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Art. 120 — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate 

face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală 

constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice 

din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, 

judeţean, regional şi naţional. 

  ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR   

 

Art.  121 -  La nivelul Palatului Copiilor Iaşi  se poate constitui Asociaţia de părinţi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile. 

Art. 122 - Activitatea cu părinţii se va desfăşura în baza statutului de organizare şi 

funcţionare a asociației, asociaţie cu personalitate juridică. 

Art. 123 -  La începutul fiecărui an şcolar, președintele Asociaţiei de părinţi are 

obligaţia de a desfăşura Adunari generale ale părinţilor elevilor. 

 Art. 124 -  Adunarea generală a Asociaţiei de părinţi îşi desfǎşoarǎ activitatea în baza 

Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare. Se întruneşte semestrial, în prima 

luna a semestrului. 

Art. 125 – (1) Activitatea Asociaţiei de părinţi se va consemna  într-un registru special, 

în conformitate cu statutul şi regulamentul ei de organizare şi funcţionare. 

(2) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al  Asociaţiei de părinţi. 

Art. 126-  Asociaţia de părinţi va avea  urmatoarele atribuţii: 

- Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale; 

- Sprijină profesorii conducători în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei; 

- Conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice; 

- Sprijină organizarea şi desfaşurarea acţiunilor în afara cercului; 

- Atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine 

programe de modernizare a bazei materiale; 



 

 

47 

 

- Contribuie la recompensarea elevilor,  cadrelor didactice şi a personalului auxiliar cu diferite 

stimulente materiale; 

- Organizeazǎ manifestǎri cultural-artistice pentru elevi şi profesori; 

- Acceseazǎ programe şi proiecte cu fonduri. 

Art. 127 - Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ este obiectiv major în 

realizarea scopului final comun - educaţia elevilor. 

CAPITOLUL VII. 

EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

7.1.   DISPOZITII GENERALE  

   Art. 128 - Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, in 

doua forme fundamentale:  

   a) inspecția de evaluare institutională a unităților de învățământ;  

   b) evaluarea internă și externă a calității educației.  

   Art. 129 - (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățămant reprezinta o 

activitate de evaluare generala a performantelor diferitelor categorii de unitati de învățământ, 

prin raportare explicita la politicile educationale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, 

la standardele asumate in functionarea acestora.  

   (2) Inspectia de evaluare institutionala se realizeaza de catre inspectoratele scolare si 

minister, prin inspectia scolara generală a unitatilor de invatamant, in conformitate cu 

prevederile regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant, elaborat de minister.  

   (3) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, prin inspectia scolara, inspectoratele 

scolare:  

   a) indruma, controleaza si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare-evaluare;  

   b) indruma, controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor de 

invatamant.  

   (4) Conducerea unitatilor de invatamant si personalul didactic nu pot refuza inspectia 

scolara, cu exceptia situatiilor in care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestia 

nu isi pot desfasura activitatile profesionale curente.  

 

7.2.  EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI  

   Art. 130 - (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru unitatea de 

invatamant si este centrata preponderent pe rezultatele invatarii și crearea unei stări de bine 

pentru cursant. 
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   (2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 

învățământul preuniversitar.  

   Art. 131 - (1) In conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecarei unități de învățământ 

se infiintează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.).  

   (2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria 

strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 

calității.  

   (3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației 

furnizate.  

   Art. 132 - În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ 

profesional și tehnic vor aplica instrumentele Cadrului național de asigurare a calității în 

învățământul profesional și tehnic.  

   Art. 133 - (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 se bazează pe analiza Raportului de 

evaluare interna a activității din unitatea de învățământ.  

 

7.3.  EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI  

   Art. 134 - (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a 

unităților de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării 

și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  

   (2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în 

conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Romană de Asigurare a Calității în 

Învățămâtul Preuniversitar.  

   (3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.  

   (4) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform 

prevederilor legale.  

   (5) în cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi 

asigurate, în mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, 
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conform tarifelor percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar pentru această activitate.  

  

CAPITOLUL VIII. COMPARTIMENTE       

FUNCŢIONALE 

                          

 

Art. 135 – Compartimentele funcţionale organizate la nivelul unităţii şcolare sunt 

următoarele:tiv major în 

 Secretariat 

 Contabilitate 

 Administrativ 

Ele sunt în subordinea directorului unităţii. 

Art.136 - (1) Organizarea activităţii, obiectivele generale şi specifice ale 

compartimentelor sunt stabilite de către directorul unităţii şcolare în conformitate cu 

prevederile şi normele legale care reglementează aceste domenii la începutul fiecărui an şcolar 

şi sunt anexe ale Regulamentului Intern. 

(2) Sarcinile de serviciu în cadrul compartimentelor sunt repartizate pe persoane prin 

fişa postului, în funcţie de nivelul postului, complexitatea lor şi specificul activităţii. 

Art.137 -  Personalul care lucrează în cadrul compartimentelor este obligat să 

cunoască, să respecte şi să aplice întocmai normele legale specifice activităţilor desfăşurate, 

legile statului şi prevederile prezentului regulament. 

Art.138 -  Reprezentarea unităţii şcolare de către personalul din cadrul 

compartimentelor, în relaţiile cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul şi cu alte instituţii, 

organisme şi organizaţii, se va face printr-o conduită morală şi ţinuta vestimentară 

corespunzătoare, prin limbaj adecvat, profesionalism şi fermitate. 

Art.139 -  Compartimentul Secretariat asigură interfaţa dintre instituţia de învăţământ 

şi beneficiarii serviciilor educaţionale: elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii ş.a. 

Art.140 -  Compartimentul Secretariat este organizat pe  două posturi din care unul de 

conducere şi unul  de execuţie. 

Art.141 - (1) Secretariatul asigură permanenţa în derularea activităţilor zilnice după 

cum urmează: 
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Programul zilnic de funcţionare: 07.30 – 16.00. 

Program de lucru cu publicul (părinţi, angajaţi, alte persoane):  între orele 10.00 –

14.00. 

(2) Pe perioada altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul 

instituţiei. 

Art.142 - (1) Secretarul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi 

răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire 

a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de performanţă atinse. 

(2) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului şef, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către 

secretarul instituţiei. 

Art.143 -  Serviciul Secretariat răspunde de realizarea următoarelor obiective: 

a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă 

favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul 

sistemului şi din afara acestuia; 

b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de 

domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; 

c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe 

suport magnetic; 

d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special; 

e) Completarea corespunzătoare a documentelor de evidenţă şcolară atât din punct de vedere 

al formei cât şi al conținutului; 

f) Eliberarea  documentelor curente cu respectarea parametrilor de calitate, în termenul 

prevăzut de lege şi după programul stabilit de conducerea unităţii; 

g) Încadrarea personalului, acordarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiilor de asigurări 

sociale ce i se cuvin. 

h) Asigurarea securităţii documentelor, a sigiliului şcolii şi arhivei; păstrarea tuturor actelor şi 

documentelor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor 

evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi 

respectarea strictă a normelor P.S.I.; 

i)  Organizarea şi conducerea activităţii arhivei unităţii şcolare; 

j) Organizarea fluxului de preluare/restituire a corespondenţei în cadrul unităţii şi în afara 

acesteia; 

k) Asigurarea confidentialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 

l) Afişarea în spaţiile special amenajate, la termenele stabilite de legislaţie (sau stabilite de 
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conducerea unităţii) şi în condiţii grafice corespunzătoare a informaţiilor referitoare la  

organizarea concursurilor, examenelor şi rezultatele acestora, mişcarea, încadrarea şi 

perfecţionarea personalului  cât şi a altor date şi informaţii de interes public; 

m) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică 

de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de telecomunicaţii, energie 

electrică şi termică, apă etc.). 

 Art.144 - Ştampila unităţii şcolare este păstrată de secretarul şef; în lipsa acestuia este 

predată directorului unităţii sau secretarului, cu înştiintarea conducerii. 

 Art.145 - Secretarul va verifica zilnic împreună cu profesorul de serviciu existenţa 

faptică (prin numărare) a tuturor cataloagelor şi condicilor de prezenţă. Acestea vor fi 

depozitate în fişetul special amenajat şi se va verifica siguranţa încuietorilor. Cheia rămâne în 

posesia secretarului. 

Art.146 - (1) Pe perioada vacanţelor şcolare cataloagele sunt preluate şi păstrate la 

Compartimentul Secretariat. 

Art.147- (1) Corespondenţa va fi prezentată zilnic directorului unităţii şcolare (după 

încheierea programului de relaţii cu publicul). 

(2) Documentele, cu excepţia actelor de studii şi a documentelor contabile, vor fi 

prezentate pentru semnătura altor persoane,  numai în cazul,  în care s-a indicat în mod expres 

acest lucru, de către director. 

Art.148 - Informaţiile conţinute în documentele de evidenţă curente sau existente în 

arhiva unităţii sunt confidenţiale; eliberarea de documente sau acordarea declaraţiilor, accesul 

persoanelor sau reprezentanţilor altor instituţii şi organizaţii la date şi informaţii, este permis 

numai după obţinerea avizului favorabil din partea conducerii unităţii şcolare. 

Art.149 - Secretarul şef va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este 

solicitat de către director, raportul asupra activităţii compartimentului. 

Art.150 -  (1) Compartimentul Contabilitate este organizat pe două  posturi, unul de 

conducere si unul  de execuţie. Administratorul unităţii (cu obligații de  magaziner) asigură 

evidenţă tehnic-operativă. 

 (2) Activitatea casieriei este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului 

operaţiunilor de casă . 

Art.151 - Compartimentul Contabilitate asigură şi răspunde de buna desfăşurare a 

activităţii financiar – contabile a unităţii şcolare, de derularea fluentă a fluxurilor financiare şi 

materiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
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Art.152 - (1) Programul zilnic de funcţionare se derulează între orele 7.30 – 16.00. 

(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către 

directorul institutiei. 

Art.153 - Contabilul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi 

răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire 

a sarcinilor de serviciu individuale şi colective cât şi a standardelor de performanţă atinse. 

Art.154 - Conturile utilizate pentru reflectarea patrimoniului unităţii se stabilesc sub 

responsabilitatea ordonatorului terţiar de credite – directorul unităţii şcolare şi a contabilului 

şef. 

Art.155 - Contabilul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de 

realizarea următoarelor obiective: 

a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă 

favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul 

sistemului şi din afara acestuia; 

b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de 

domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; 

c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe 

suport magnetic; 

d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special; 

e) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, 

deţinute cu orice titlu; 

f) Respectarea legalităţii cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului; 

g) Stabilirea răspunderii disciplinare şi materiale pentru persoanele vinovate de prejudicii 

aduse unităţii; recuperarea pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri 

sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare; 

h) Organizarea din punct de vedere financiar contabil a activităţilor extrabugetare şi urmărirea 

rentabilităţii acestora; 

i) Angajarea unităţii în contracte cu diverşi agenţi economici şi urmărirea permanentă a 

respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; 

j) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnic-operative şi contabile, a balanţelor de 

verificare analitice şi sintetice( pe surse de finaţare) şi a bilanţului contabil; 

k) Respectarea normelor legale referitoare la încadrare şi salarizare şi monitorizarea 

drepturilor de personal pe surse de finanţare, premii şi stimulente cuvenite; 
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l) Stabilirea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale a 

impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajaţi şi angajator şi întocmirea documentelor 

aferente; 

m) Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea plăţilor şi cheltuielilor efectuate cu 

numerar sau prin cont; 

n) Asigurarea securităţii documentelor, arhivarea şi păstrarea în spaţii special amenajate, cu 

încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, 

deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.; 

o) Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 

p) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică 

de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de telecomunicaţii, energie 

electrică şi termică, apă etc.) 

Art.156 - (1) Contabilul şef exercită controlul financiar preventiv pentru operaţiunile şi 

proiectele de operaţiuni stabilite de legislaţie şi prin decizia de organizare a controlului 

financiar preventiv propriu; întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor şi urmareşte 

circulaţia acestora în cadrul unităţii şcolare. 

(2) În lipsa contabilului şef controlul financiar preventiv propriu cât şi alte atribuţiuni 

ale acestuia sunt exercitate de către delegatul conducerii unităţii. 

Art.157 -  Raportul asupra activităţii financiar-contabile către organele de conducere 

este prezentat de către contabilul şef, ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul 

unităţii. Analiza eficienţei activităţilor autofinanţate şi a veniturilor extrabugetare pe surse de 

finanţare şi de formare a veniturilor va fi prezentată în Consiliul de Administraţie, lunar. 

Art.158 - (1) Compartimentul Administrativ este organizat pe mai multe sectoare, în 

funcţie de specificul activităţii prestate şi în scopul asigurării unor servicii de buna calitate. 

Acestea sunt: Centrală termică, Serviciul de pază, Serviciul de îngrijire şi întreţinere, Magazia 

centrală. 

(2) Personalul administrativ din aceste sectoare este în subordinea administratorului. 

Art. 159 - Administratorul unităţii stabileşte echipele şi sectoarele de lucru ale 

personalului din subordine, cu aprobarea conducerii unităţii; acesta nu poate folosi personalul 

pentru alte scopuri decât cele care sunt în interesul unităţii. 

Art. 160 -  Administratorul unităţii şcolare răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei 

materiale a unităţii şcolare şi coordonează întreaga activitate a Compartimentului 

Administrativ. 
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Art.161-  Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ este repartizat pe 

locuri de folosinţă de către administrator, cu întocmirea documentelor aferente şi aprobarea 

directorului. 

Art.162 - Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în 

schimb existenţa şi starea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în spaţiile pe care le 

deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat sefului ierarhic 

superior sau conducerii unităţii. 

Art.163 - (1) Programul zilnic de lucru se derulează după cum urmează: 

- personal de întreţinere  (muncitor): 7,00 – 15,30, pauză 11,00 – 11,30; 

-  personal de îngrijire: 7,00 – 15,30, pauză 11.00 – 11.30; 

- personal de pază (sat de vacanta Pîrcovaci): ture de 12 ore, conform graficului lunar. 

(2) În perioada nedidactică, în timpul altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit 

de către directorul instituţiei. 

(3) Programul de lucru pentru administrator  şi referent se desfăşoară după cum 

urmează:               - luni - vineri:  între orele 07.30 – 16.00; 

Art.164 - Administratorul coordonează întreaga activitate a compartimentului şi 

răspunde în faţa directorului, a Consiliului de Administraţie şi a contabilului şef, referitor la 

gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective. 

Art.165 -  Administratorul unităţii răspunde în mod solidar cu personalul din subordine 

de realizarea următoarelor obiective: 

a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă 

favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul 

sistemului şi din afara acestuia; 

b) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, 

deţinute cu orice titlu; 

c) Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea 

patrimoniului; 

d) Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau 

ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice de 

consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare; 

f) Contribuţia permanentă la realizarea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi 

financiare extrabugetare; 

g) Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici pentru furnizarea de servicii şi utilităţi şi 

urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; 
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h) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative; 

i) Funcţionarea corespunzătoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice,sanitare) 

maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea pierderilor de orice fel; 

j) Întretinerea în perfectă stare de curăţenie şi igienă a tuturor spaţiilor (săli de cerc, 

laboratoare, ateliere, holuri, birouri, grupuri sanitare,  centrală termică,  magazii şi spaţii de 

depozitare, curte,  spaţii verzi etc.); 

k) Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel) , depozitarea lor în spaţii 

special amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente nedorite 

(sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor 

P.S.I. şi igienico sanitare; 

l) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (maşini, 

utilaje şi aparatură, materii prime, materiale, combustibili şi energie, servicii de 

telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.). 

Art.166 - În lipsa administratorului atribuţiile acestuia sunt exercitate cu acceptul său, 

de către delegatul conducerii unităţii. 

Art.167 - Raportul asupra activităţii compartimentului este prezentat de către 

administrator ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii. 

Art.168 - Controlul curent în cadrul compartimentelor este realizat de către şeful de 

compartiment. Acesta asigură instruirea permanentă a personalului din subordine şi se 

preocupă de ridicarea nivelului profesional şi perfecţionarea continuă a tuturor salariaţilor în 

raport cu posibilitatile unităţii şi aspiraţiile personale. 

Art.169 -Șefii de compartiment propun Consiliului de administraţie: 

a) calificativele anuale ale personalului din subordine; 

c) promovarea şi stimularea personalului cu rezultate deosebite în activitate; 

d) sancţionarea disciplinară în cazul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu sau încălcării cu 

vinovăţie a normelor legale. 

Art.170 -  În funcţie de obiectivele instituţionale stabilite prin Planul managerial, şefii 

de compartiment întocmesc planuri de muncă anuale şi semestriale, care sunt înaintate 

directorului unităţii. 

Art. 171 - Şefii de compartiment alocă economicos şi cu maximum de eficienţă 

resursele umane şi materiale de care dispune compartimentul. Aceştia exercită controlul 

preventiv în cadrul compartimentului şi vizează documentele certificând realitatea, legalitatea 

şi regularitatea operaţiunilor. 
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CAPITOLUL VIII. ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ  

                          

 

8.1.REGULI PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A 

DEMNITĂŢII 
Art. 172 -   În cadrul unitatii relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii. 

Art. 173 -  (1) Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 

(2) Nu sunt considerate discriminari: 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternitatii, nasterii, lauziei, alaptarii si 

cresterii copilului; 

b) actiunile pozitive pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati; 

c) o diferenta de tratament bazata pe o caracteristica de sex cand, datorita naturii activitatilor 

profesionale specifice avute in vedere sau a cadrului in care acestea se desfasoara, constituie o 

cerinta profesionala autentica si determinanta atat timp cat obiectivul e legitim si cerinta 

proportionala. 

Art. 174 -  (1)  Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor 

practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, 

referitoare la: 

a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de 

serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fișa postului; 

d) stabilirea remunerației; 

e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala; 

f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, 

specializare si recalificare profesionala; 

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
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j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, 

datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt 

desfasurate, o caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta, 

cu conditia ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala. 

  Art. 175 -  (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de 

concediul de maternitate constituie discriminare in sensul prezentei legi. 

(3) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, privind 

concediul pentru cresterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare in sensul 

prezentei legi. 

(4) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test 

de graviditate si/sau sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste 

pe durata de valabilitate a contractului individual de munca. 

(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise 

femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a 

muncii. 

(6) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care: 

a) salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate; 

b) salariata/salariatul se afla in concediul pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, 

respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilități; 

c) salariatul se afla in concediu paternal 

(7) Este exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce 

intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in 

conditiile legii. 

(8) La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru cresterea copiilor in 

varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati sau a concediului 

paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de 

munca echivalent, avand conditii de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de 

orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei. 

Art. 176 -  Este interzisa orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex in ceea 

ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de asistenta medicala si la 

programele de prevenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii. 
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Compartimentul  contabilitate, va urmări respectarea prevederilor legale privind 

angajarea numărului minim de personal cu handicap, raportat la numărul total de personal al 

unităţii.  

8.1.1. DESEGREGARE 

8.1.1. a.  Identificarea  grupurilor țintă  

Grupul ţintă vizat include: 

 copii preşcolari, elevi şi tineri din grupurile dezavantajate, cuprinşi în învăţământul 

obligatoriu; 

 părinţii acestora; 

 

8.1.1.aʼ factorilor interesaţi  

 decidenţi şi manageri din domeniul educaţiei, sănătăţii, culturii, protecţiei copilului, muncii 

şi protecţiei sociale; 

 profesionişti care lucrează în sistemul de învăţământ preuniversitar (cadre didactice, 

consilieri şcolari, mediatori şcolari etc.); 

 asociaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu. 

8.1.1.b. Respectarea și aplicarea prevederilor legislației antidiscriminare   

 monitorizarea și respectarea drepturilor omului; 

 asigurarea cadrului legal adecvat.  

8.1.1.c. Conștientizarea  problemelor discriminării 

 informarea elevilor, profesorilor, părinților cu privire la producerea de acte/ fapte de 

discriminare; 

 facilitaterea  comunicării intre elevi, profesori si diferite organizatii.  

 

     8.1.1.d. Desegregare 

 activități de formare a personalului din  Palatul Copiilor Iași și structurile acestuia; 

 asigurarea accesului gratuit şi nediscriminat al copiilor/tinerilor aparținând grupurilor 

dezavantajate la învăţământul obligatoriu de calitate, inclusiv la educaţie preşcolară, în 

sistem public. 

 

 

    8.1.2. CALITATE IN EDUCAȚIE   

Asigurarea accesului gratuit şi nediscriminat al copiilor/tinerilor la o educație de calitate. 

      Acțiuni: 



 

 

59 

 

 Participarea comunităţii locale la activităţi şi programe de îmbunătăţire a accesului 

gratuit şi nediscriminatoriu al copiilor din grupuri dezavantajate la activitățile de cerc, 

expoziții, spectacole, etc. desfășurate de Palatul Copiilor Iași. 

 

    8.1.3. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ 

O abordarea proactivă, din partea Palatului Copiilor Iași, a problematicii privind 

grupurile dezavantajate pentru asigurarea coerenţei şi a complementarităţii cu alte servicii 

publice care pot avea influență asupra sistemului educațional.  

Totodată, au fost identificate următoarele structuri instituționale, publice și private, 

care pot influența pozitiv sau negativ implementarea planului de acțiune și pot contribui  la 

acesta: 

 Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 Casa Corpului Didactic Iași 

 Consiliul Județean Iași /Prefectura Județului Iași 

 Consiliul Local Iași /Primăria Municipiului Iași  

 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității din unitatea de 

învățământ 

 Organizații neguvernamentale care activează în domeniul educației 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

 Salvați copiii! 

8.1.4. Reducerea violenței în instituție  

 

8.1.4. a. Siguranța în unitatea de învățământ se realizează sub coordonarea prefectului și este 

în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, a Inspectoratului Școlar 

Județean Iași, a Inspectoratului  Județean de Poliție, a Inspectoratului Județean de Jandarmerie 

și a  Palatul Copiilor Iași. 

8.1.4. b. La nivelul județului, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de 

asigurare a protecției unităților școlare formale/ nonformale,  a siguranței elevilor și a 

personalului didactic de către reprezentanții inspectoratului scolar, ai inspectoratului de poliție 

județean, ai inspectoratului de jandarmi județean și ai autorității administrației publice locale, 

care se aprobă de prefect.  
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8.1.4. c. În Palatul Copiilor Iași, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ 

al părinților, emite un regulament de ordine interioara, cu precizarea condițiilor de acces în 

înstituție al profesorilor, elevilor și al vizitatorilor, regulament care este pus și la dispoziția 

inspectoratului de poliție județean și a inspectoratului de jandarmi județean. 

 

8.1.4. d.   M.E.N.,  în limita bugetelor aprobate, alocă  resurse financiare necesare pentru 

realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor Palatului Copiilor Iași, pentru iluminat si 

pentru alte masuri prin care crește siguranța instituției, la solicitarea consiliului de 

administratie al Palatului Copiilor Iași, cu sprijinul de specialitate acordat de poliție, conform 

prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificarile și completările ulterioare. 

(2) Cheltuielile privind creșterea siguranței in Palatul Copiilor și structurile acestuia nu pot fi 

puse pe seama acestora. 

 

8.1.4. e.(1) Consiliul profesoral, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinților și cu 

consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru elevii unității de învățământ respectiv cel 

puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea. 

(2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție 

Județean Iași și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.  

 

8.1.4. f. Prefectul, împreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai 

Inspectoratului de Politie Judetean Iași, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai autorității 

administrației publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecția 

unității de învățământ elaborând și derulând programe sau proiecte de prevenire a violenței în 

mediul școlar formal și nonformal.  

 

8.2 SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 

 
Art. 177 - Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevii şi părinţii 

acestora au dreptul de a adresa conducerii şcolii, în scris, petiţii individuale, dar numai în 

legătură cu problemele proprii apărute în activitatea desfăşurată. 

     Art. 178 – (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducerii şcolii şi vor fi 

înregistrate la secretariat. 

                (2) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate; 
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                (3) Directorul unităţii de învăţământ are obligaţia să comunice petentului răspunsul 

său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau reclamaţiei, indiferent de soluţia dată. 

     Art. 179 - Petenţii nu pot formula două petiţii la aceeaşi problemă. 

În situaţia în care un petent adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu 

acelaţi obiect, i se va formula un singur răspuns; 

Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, 

aceasta se clasează la numărul iniţial. 

 

 

8.3. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  
 

       Art. 180 – Încălcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de 

comportare, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, indiferent de functia pe care o 

are persoana care a comis abaterea. 

Art. 181- Sancțiunile disciplinare care se aplica personalului nedidactic sunt cele prevazute de 

art. 248 din Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) 
 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 

regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Art. 182 - Pentru personalul didactic sancţiunile sunt cele prevăzute de art. 280 alin.2  

din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011: 

 observatie scrisa; 

 avertisment; 
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 diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, 

de indrumare si control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1 – 6 luni; 

 suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor 

didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control; 

 destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din învăţământ; 

 desfacerea disciplinara a contractului de munca. 

 

Art. 183 - Conduita profesională a personalului unităţii, trebuie să aibă în vedere 

respectarea următoarelor principii: 

a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în 

exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b) sigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - 

principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situaţii identice sau similare; 

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a 

îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 

religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori 

beneficiu moral sau material; 

f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate 

să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri; 

g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă 

şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii 

contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse 

monitorizării cetăţenilor. 
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Art. 184 -   În exercitarea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta 

normele generale de conduită: 

a) asigurarea unui serviciu public de calitate; 

b) respectarea constitutiei şi a legilor; 

c) loialitate faţă de instituţia publică - I.S.J.;  

d) libertatea opiniilor fără a aduce atingere imaginii unităţii şi intereselor personalului şi 

terţilor; 

e) în activitatea publică, angajaţii trebuie să respecte mandatul încredinţat, iar în caz contrar, 

au obligaţia de a face cunoscu că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere al 

instituţiei; 

f) în cadrul activităţilor politice, angajaţii nu au voie să se folosească de calitatea pe care o 

au în instituţie sau să se folosească de imaginea acesteia; 

g) toţi angajaţii au obligaţia de a avea un comportamant bazat pe respect, bună credinţă, 

corectitudine şi amabilitate; 

h) angajaţii nu au dreptul să folosească în alt scop decât cel pentru care se colectează   datele 

cu caracter personal pe care le procesează; 

i) în luarea deciziilor, angajaţii vor respecta întocmai prevederile legale şi nu pot face 

promisiuni sau să accepte din partea terţilor cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice 

alt avantaj, care le poate influenţa impartialitatea; 

j) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a efectua evaluarile iniţiale 

şi periodice cu obiectivitate; 

k) este interzisă folosirea abuzivă de către salariaţi a atribuţiilor funcţiei deţinute; 

l) salariaţii vor utiliza resursele publice numai în interesul unităţii; 

m) salariaţii nu au voie să furnizeze informaţii referitoare la bunuri de proprietate publică sau 

privată a statului sau instituţiei, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare, închiriere 

sau cu privire la achiziţiile publice, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

Art. 185 -  Încălcarea normelor generale de conduită, constituie abatere disciplinară. 

Sunt abateri disciplinare:  

1. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 

2. absente nemotivate de la serviciu; 

3. interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal; 

4. atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu; 

5. nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest 

caracter; 
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6. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu; 

7. neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor; 

8. manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care 

face parte; 

9. exprimarea sau desfasurarea, in calitate de functionar public ori in timpul 

programului de lucru, a unor opinii sau activitati publice cu caracter politic; 

10. incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind 

functionarii publici. 

 Art. 186 - Sanctiunea disciplinara se poate aplica numai dupa cercetarea prealabila a 

faptei imputate ce constituie abatere, ascultarea persoanei in cauza si verificarea sustinerilor 

facute de acesta in aparare. 

Art. 187 -  Sanctiunile disciplinare se stabilesc de organul de conducere colectiva sau 

de conducatorul unitatii. 

Art. 188 -  Pentru personalul didactic toate sanctiunile se aplica la propunerea 

conducatorului unitatii sau a cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de 

administratie, in urma cercetarilor efectuate de comisia de cercetare prealabila, de catre 

Consiliul de administratie. 

Art. 189 -  Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in 

perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii la care aceasta este 

detasata. Retrogradarea in functie sau retragerea unuia sau mai multe trepte de retribuire se 

poate aplica numai cu acordul conducerii unitatii care le-a detasat, iar desfacerea contractului 

de munca se poate aplica de conducerea unitatii care le-a detasat. 

Art. 190 -  Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca, in timpul 

delegarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii care a delegat-o. 

Art. 191 -  Comunicarea scrisa prin care i se aduce la cunostinta persoanei incadrate in 

munca sanctiunea ce i-a fost aplicata, va cuprinde obligatoriu indicarea caii de atac, termenul 

de introducere a plangerii si organele competente sa solutioneze plangerea. 

Art. 192 - Personalul din unitate care semnaleaza incalcari ale legii, se bucura de 

protectie, in conditiile Legii 571/2004. 

 Art. 193 -  Constituie avertizare in interes public semnalarea unor fapte de incalcare a 

legii: 

o infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, 

infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si 

infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul; 
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o infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; 

o practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor 

unitatii; 

o incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 

o folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; 

o partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia 

persoanelor alese sau numite politic; 

o incalcari ale legii in privinta accesului la informatii de interes public si a 

transparentei decizionale; 

o incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile 

nerambursabile; 

o incompetenta sau neglijenta in serviciu; 

o evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare si eliberare din functie; 

o incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

o emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup 

sau clientelare; 

o administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului; 

o incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei 

administrari si cel al ocrotirii interesului public. 

 

 Art. 194 - Sesizarea privind încalcarea legii sau a normelor deontologice si 

profesionale poate fi facuta alternativ sau cumulativ la: 

o la seful ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale; 

o la inspectorul scolar general/inspectorul scolar general adjunct/directorul 

unitatii de invaţamant/seful unitatii din care face parte persoana care a incalcat 

prevederile legale;   

o la colegiul de disciplina; 

o la organele judiciare; 

o la organele insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a 

incompatibilitatilor; 

o la comisiile parlamentare; 

o mass-media; 
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o la organizatiile  profesionale, sindicale sau patronale; 

o la organizatiile neguvernamentale. 

 Art. 195 - Avertizorii în interes public, beneficiaza de prezumtia de buna credinţa, pana 

la proba contrara. 

 

8.4. SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI ANGAJAT 
 

  Art. 196 -  Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011  si Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, mai 

puţin nota observatorie care este o sancţiune internă. 

 Art. 197 -   NOTA OBSERVATORIE este o sancţiune internă care se aplică pentru: 

(1) Nerealizarea atribuţiilor ce revin conform documentelor de prognoză ale instituţiei; 

(2) Nerealizarea sarcinilor ce revin conform fişei postului, contractului individual de muncă, a 

planurilor de muncă la nivelul comisiilor; 

(3) Nerealizarea atribuţiilor ca profesor de serviciu sau a atribuţiilor trasate prin Note de 

serviciu de către director (sau a administratorului în cazul personalului nedidactic);  

(4) Nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar sau a prezentului regulament, constituie baza aplicării acestei 

sancţiuni. 

(5) Nerealizarea atribuţiilor/sarcinilor la termenul stabilit fără o informare prealabila a 

conducerii, concomitent precizarea termenului decalat de realizare – constitue motiv de 

sancţionare. 

(6) Nota observatorie se emite de către director şi va conţine specificat explicit motivul 

sancţionării; 

(7) Nota observatorie se poate contesta în termen de 24 ore de la primirea ei, iar Consiliul de 

administraţie analizează contestaţia şi decide asupra rezultatului final (prin vot secret). Decizia 

Consiliului de administraţie este irevocabilă. 

(8) Nota observatorie determină scăderea punctajului din fişa de evaluare anuala cu o valoare 

stabilită de către Consiliul de administraţie. 

(9) Acumularea a 2 note observatorii atrage dupa sine automat (secretarul şef informează 

responsabilul comisiei respective) analiza activităţii salariatului în cadrul comisiei de 

disciplină care întocmeşte un raport pe baza caruia activitatea/ comportamentul salariatului 

respectiv este discutat în cadrul Consiliului de administraţie. 
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(10) Acumularea a 3 note observatorii atrage după sine automat discutarea în vederea aplicării 

unei alte sancţiuni în cadrul organismelor abilitate (Consiliul profesoral în cazul profesorilor, 

Consiliul de administraţie în cazul celorlalţi salariaţi). 

 

 

8.5. MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, DISCIPLINEI,  

        SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  
 

Art.198 - Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă: 

1. Accesul persoanelor străine in unitate este permis numai pe baza cărții de identitate, a 

pașaportului; 

2. Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile unitatii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat; 

3. Prezența părinților în sala de curs se realizează doar pe baza unei cereri depuse la 

secretariatul unității, aprobată de director și cu acordul profesorului coordonator al 

cercului la care frecventează elevul.  

4. Toţi salariaţii vor menţine ordine şi curăţenie la locul de muncă. 

5. La angajare si periodic angajatii sunt instruiţi privind normele generale de sanatate si 

securitate in munca; 

6. Este interzis fumatul în unitate; 

7. Este interzis consumul de băuturi alcoolice; 

8. Se interzice introducerea în unitate a substanţelor toxice sau explosive; 

9. La serviciu angajatii se vor prezenta in tinuta decenta; 

10. Angajatii vor folosi aparatele si instalatiile din dotare, cu respectarea instructiunilor 

tehnice; 

11. Orice abatere de la normele de sanatate si securitate va fi adusa la cunostinta sefului de 

compartiment; 

12. Evenimentele cu implicatii deosebite cu privire la sanatatea si securitatea personalului vor 

fi aduse la cunostinta conducatorului unitatii si la institutiile abilitate , conform legii; 

13. Toti angajatii au obligatia de a colabora in vederea respectarii normelor de securitate si 

sanatate in munca. 

14. Angajaţii au obligaţia de a efectua controlul medical periodic, conform prevederilor H.G. 

355/2007. 

15. Toţi salariaţii vor respecta normele privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
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16. Siguranţa în unitate se va asigura cu respectarea regulamentului privind accesul şi 

siguranţa în unitate, anexă la prezentul regulament; 

17. În cazul situaţiilor de urgenţă se vor respecta normele legale şi cele stabilite prin planul de 

intervenţie, anexă la prezentul regulament; 

Art. 199 -  Instructajele pentru S.S.M. se vor efectua: 

  (1)  În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind 

protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se 

desfăşoară activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor 

persoanelor încadrate în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic; 

instructajul specific, la locul de muncă, va fi făcut de şefii de compartimente.  

(2)  Instructajul se va efectua şi pentru personalul nou angajat, cele transferate în 

instituţie, cele detaşate în cadrul instituţiei, pentru elevii şi studenţii care efectuează practica 

profesională în cadrul instituţiei, precum şi pentru personalul delegat în interesul serviciului. 

 Art. 200 -   Conducerea şcolii va asigura cadrelor didactice, personalului auxiliar, 

personalului nedidactic şi elevilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le 

ocrotească sănătatea şi integritatea fizică.  

          Art.201 -  Comportarea personalului instituţiei şi elevilor în caz de accidente la locul de 

muncă va fi următoarea: 

 1.  toate accidentele în care au fost implicaţi vor fi aduse imediat la cunoştinţa 

conducerii şcolii, indiferent dacă s-au petrecut în sediul instituţiei sau în afara acestuia; 

 2. accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul 

colectiv vor fi comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu 

protecţia muncii, Inspectoratului teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală 

competente, potrivit legii. 

Art.202 -  Echipamentele tehnice, de protecţie şi de lucru din dotare se vor utiliza 

astfel: 

 1.  fiecare cadru didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să 

utilizeze echipamentul tehnic, de protecţie şi de lucru conform instrucţiunilor specifice 

acestora şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 

 2.  este interzisă intervenţia personalului şcolii sau elevilor, din proprie iniţiativă, 

asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui 

specialist; 

 3.  personalul şcolii care utilizează echipamente tehnice sau de lucru sunt obligaţi să le 

întreţină şi să le cureţe, conform instrucţiunilor specifice acestora. 
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 4. Prin echipament tehnic se înţelege, în sensul prezentului regulament, calculatoare, 

aparate de birotică, autoturisme şi alte aparate tehnice utilizate în procesul instructiv-educativ 

şi realizarea atribuţiilor de serviciu. 

Art. 203 - În cazul unor calamităţi sau catastrofe se va acţiona astfel: 

 1.  în cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii va scoate de sub 

tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze   şi va proceda conform 

instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate; 

 2.  în cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub 

tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze, se va deplasa în zonele protejate 

împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunţa Inspectoratul teritorial 

pentru situaţii de urgenţă; 

 3.  în cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul 

şcolii şi se va anunţa Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă; se va acţiona pentru 

evacuarea elevilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de incendii dezbătut şi 

afişat la fiecare etaj; 

 4.  în cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat 

Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se va acţiona pentru evacuarea elevilor şi 

bunurilor, conform planului de evacuare în caz de incendii. 

 Art. 204 - În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, 

Serviciul Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă “112”. 

 Art. 205 - În cazul stării de mobilizare sau război, măsurile imediate vor fi stabilite de 

către conducerea şcolii în funcţie de reglementările legale în vigoare. 

 Art. 206 - În vederea prevenirii pagubelor produse lucrărilor şi bunurilor, aparţinând 

şcolii sau salariaţilor ei, se vor lua următoarele măsuri: 

 1.  lucrările vor fi păstrate în afara orelor de serviciu în dulapuri, corpuri suspendate 

sau mape de plastic; 

 2. uşile birourilor vor fi încuiate în timpul serviciului dacă în biroul respectiv nu se mai 

află nici o persoană, precum şi în afara orelor de program; 

 3. în caz de calamitate sau catastrofe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru 

salvarea cât mai repede a acestora; 

Art.207 - La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru 

funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de munca puse la dispoziţie, norme de protecţie a 

muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare si înlăturare a efectelor 

calamităţilor naturale și igienico-sanitare. 
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8.6. MĂSURI  DE PREVENIRE A INCENDIILOR  
 

Art.208 – Reguli privind fumatul: 

 Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la 

o distanţă mai mică de 40 m. faţă de locurile în care există pericolul de 

explozie, 10 m. faţă de locurile în care există materiale solide combustibile; 

 FUMATUL INTERZIS în sălile de cerc; 

 FUMATUL INTERZIS în interiorul și pe domeniul instituției.  

 

CAPITOLUL IX. ORGANIZAREA TIMPULUI DE   

LUCRU ÎN UNITATE                         

Art.209 - Activitatea Palatului Copiilor Iași se desfășoară zilnic în cadrul programului 

normat de lucru între orele 7.30- 21.00, cu posibilități de prelungire  peste durata normată a 

zilei de lucru și când este nevoie șiî zilele libere sau pe perioada vacanţelor şcolare ,conform 

dispozițiilor legale în vigoare, în cazuri bine argumentate,  justificate doar de pregătirea 

propriilor elevi înscrişi la cerc în vederea participării la competiţii sau concursuri , festivaluri 

şi alte activităţi din Calendarele oficiale sau cel propriu.  

Art. 210 - Cadrele didactice isi desfasoara activitatea  conform orarului şi programului 

de activităţi aprobate de Consiliul de administraţie : 

 de luni până vineri între orele 9.00 - 19.45 

 sâmbăta între orele 9.00-18.00  

 duminica între orele 9.00 – 15.00 

În intervalul 21.00 - 06.00  paza este monitorizată de S.C. ”M.T.S. SECURITATE” 

S.R.L. IASI,  în baza contractului nr.   334 / 25.10 2021  cu sistem de alarmare.                             

 În intervalul 21.00 - 06.00   se activează sistemul de alarmare contra efracţiei care este 

conectat la Politia Locala Iași, care asigură și intervenţia la unitate în cazul producerii unui 

eveniment, în baza contractului de prestări servicii nr. 334 / 25.10 2021.  

Art. 211 -  Personalul de ingrijire își desfașoară activitatea   între orele 7.30- 21.00, cu 

posibilități de prelungire  peste durata normată a zilei de lucru și când este nevoie și în zilele 

libere, conform dispozițiilor legale în vigoare, în cazuri bine justificate.   

Art. 212 -   Repausul săptămânal se acordă conform graficului. 
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Art. 213 -  Evidența prezentei personalului se face prin condica de prezență. 

Condica de prezență se va semna zilnic de către personalul angajat. 

Art. 214 -  Lunar se întocmește foaia colectivă de pontaj, în baza căreia se acordă 

drepturile salariale. 

Art. 215 -  Orele suplimentare se vor consemna în condica de prezență cu mențiunea 

zilelor și a perioadei din zi în care se efectuează. Pentru orele suplimentare desfășurate se vor 

acorda drepturile prevăzute de Codul munciiș de Contractul colectiv de muncă și de legislația 

în vigoare. 

Art. 216 - Audiențele se desfașoară în cadrul programului săptămânal de audiențe 

aprobat de Consiliul de administratie.   

Art. 217 -  Personalul străin are acces în unitate pe baza buletinului de identitate/carte 

de identitate/pașaport, numai în zilele și orele de audiență la director, director adjunct  și 

celelalte compartimente. 

Art. 218 -  Programul de audiențe va fi afisat la avizierul unitatii. 

Art. 219 - Personalul din unitatile subordonate are acces in unitate in cadrul 

programului de audiente, la nevoie sau atunci cand este solicitat pentru diverse situatii. 

Art. 220 -  Este interzis accesul persoanelor straine in unitate in afara programului de 

audiente. 

Art. 221 -  Accesul in unitate al ziaristilor acreditati este permis la conferintele de 

presa, la solicitarea acestora, in locul special amenajat pentru presa, precum si la actiunile 

publice organizate de unitate . 

Art. 222 -  Săptămânal se va proceda la analiza și verificarea respectării regulilor de 

acces în unitate,  de către compartimentul administrativ. 

Art. 223 - Concediile de odihna se planifică anual în luna decembrie pentru intregul 

personal. Pentru personalul didactic concediul de odihnă se va programa în perioada 

vacantelor şcolare. 

Art. 224 -  Evidența concediilor de odihnă se ține de către compartimentul  secretariat  

. Art. 225 -  Evidența concediilor medicale se ține de către serviciul secretariat . 

Art. 226 - Evidența concediilor de studii și a concediilor fără plată se ține de către 

compartimentul secretariat. 

Art. 227 -  Evidența absențelor nemotivate se ține de către compartimentul secretariat . 
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CAPITOLUL X. INSTITUŢIA PURTĂTORULUI DE 

CUVÂNT  

                          

 

Art. 228 - Funcţia şi atribuţiile purtătorului de cuvânt 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, „(…) autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze 

un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice”. 

Funcţia purtătorului de cuvânt în cadrul unei instituţii publice este esenţială, întrucât 

acesta îndeplineşte rolul de reprezentare publică a instituţiei, în calitate de interfaţă 

comunicaţională care emite şi, deopotrivă, recepţionează mesaje (schimb informaţional) între 

instituţie şi opinia publică prin mijlocirea instituţiilor de presă. În această calitate, purtătorul 

de cuvânt gestionează procesele de comunicare prin care: 

- opinia publică este informată din oficiu sau din proprie iniţiativă cu privire la 

activitatea, rolul şi atribuţiile instituţiei; 

     -  se furnizează jurnaliştilor, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 

privind normele de aplicare a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 

octombrie 2001, a modificărilor şi completărilor aduse, la data de 20 iulie 2016 prin 

includerea modificărilor şi completărilor: RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; 

LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 188 

din 19 iunie 2007; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 şi în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, -Regulamentul General privind Protecția 

Datelor Personale (GDPR)  în mod transparent şi nediscriminatoriu, informaţii despre 

activitatea curentă a instituţiei; 

      -    contribuie la gestionarea situaţiilor de criză; 

      -    se urmăreşte  îmbunătăţirea  continuă a imaginii publice a instituţiei, întărirea încrederii 

opiniei publice în corectitudinea activităţii instituţiei în raport cu importanţa socială a 

acesteia; 

       -  sunt informaţi prompt, corect şi complet factorii de decizie ai instituţiei în legătură cu 

semnalele critice primite prin intermediul mass-media; 

Având în vedere aceste responsabilităţi, purtătorul de cuvânt se subordonează direct şi 

nemijlocit conducătorului instituţiei. 
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Declaraţiile purtătorului de cuvânt, mai ales în cadru public, reprezintă  punctul de 

vedere oficial al instituţiei. 

 

10.1. RELATII CU ALTE INSTITUŢII ȘI CU PUBLICUL 

  Art. 229 -  Palatul Copiilor Iaşi încheie parteneriate de colaborare cu autorităţile locale, 

judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Reprezentanţii unităţii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi 

nonguvernamentale sunt directorii sau profesori desemnaţi. 

 Art. 230 -  Directorul Palatului Copiilor, în calitate de preşedinte al Consiliului de 

administraţie şi preşedinte al Consiliului profesoral planificǎ activitatea acestor organisme şi 

organizeazǎ desfǎşurarea şedinţelor în conformitate cu atribuţiile sale reieşite din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al palatelor si 

cluburilor copiilor. 

  Art. 231 -  Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / 

ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările 

cadrelor didactice sau angajaţilor P.C.Iaşi vor fi făcute în format letric şi depuse la serviciul 

secretariat cu număr de înregistrare  şi îndosariate, pentru a fi luate în consideraţie.  

Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în 

termen de o lună. 

CAPITOLUL XI. FINANŢAREA ŞI BAZA 

MATERIALĂ                           

 

 

11.1 BUGET  

 Art. 232 -  Palatul Copiilor este  finanţat de la bugetul de stat prin  Inspectoratul Şcolar 

Judeţean care asigură fondurile necesare organizării şi desfăşurării întregii activităţi educative, 

participarea la competiţii, concursuri, festivaluri şi alte acţiuni din calendarele oficiale şi cele 

propriu, precum şi dotării şi întreţinerii imobilelor, instalaţiilor şi aparaturii din ateliere şi 

laboratoare. 

 Art. 233 -  Palatul Copiilor poate primi donaţii din partea agenţilor economici, a unor 

organizaţii nonguvernamentale şi a unor persoane particulare, donaţii care vor fi folosite 
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pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi financiare şi vor fi gestionate conform legislaţiei în 

vigoare. 

 Art. 234 - Palatul Copiilor are în dotare, sere didactice și parc care vor fi încadrate cu 

personal de specialitate, normat conform prevederilor legale. De asemenea, Palatul  Copiilor 

este dotat cu mijloace de transport auto pentru persoane si care sunt folosite pentru 

organizarea activităţilor specifice, asigurarea deplasarii copiilor si a cadrelor didactice la 

activitati culturale-artistice, tehnico-știintifice si aplicative, sportiv-turistice, organizate atat pe 

teritoriul tarii cat si in afara acesteia, precum si la activitati de perfectionare a personalului 

didactic. 

Art. 235 – Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt: surse legale de bază        

(bugetul  de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare 

legale (donaţii, sponsorizări, proiecte). 

Art. 236 -  În cadrul unităţii şcolare pot fi organizate activităţi extrabugetare prin care 

se creează resurse financiare suplimentare, cu respectarea prevederilor legale.  

Art. 237 -  Unitatea şcolară poate realiza şi utiliza venituri obţinute prin închirieri de 

spaţii şi transport ocazional, contracte de parteneriat cu persoane juridice, participarea la 

programe europene, sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii. 

Art. 238 -  În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de 

oportunităţile existente se vor organiza şi alte activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile 

legii. 

Art. 239 - Salarizarea şi stimularea materială a personalului se realizează în condiţiile 

legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget şi din resursele extrabugetare realizate. 

Palatul Copiilor poate acorda premii şi stimulente cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi 

consultarea Consiliului Consultativ. 

Art.240 -  Cuantumul sumelor acordate ca  premii şi stimulente se vor stabili de către 

Consiliul de Administraţie la propunerea directorului, în funcţie de contribuţia directă la 

realizarea acestora. 

Art. 241 - Materiile prime, materialele auxiliare şi didactice, materialele de întreţinere 

şi gospodărire, furniturile de birou, sculele, dispozitivele, energia termică, electrică, apa şi 

serviciile de telecomunicaţii se vor utiliza cu respectarea  strictă a normelor de consum, cu 

spirit de economie şi la nivelul maxim de eficienţă posibil. 

Art. 242 - Mijloacele băneşti puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi 

utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe bază de documente şi la termene legale. 
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Art. 243 -  Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi bănesti sau a resurselor 

umane aparţinând unităţii, în scopuri personale. 

 

11.2. PATRIMONIU  

Art. 244 - (1) Fiecare cadru didactic trebuie să întreţină şi să păstreze curăţenia în sala 

de cerc, pentru a asigura condiţiile igienico-sanitare în vederea desfăşurării procesului 

didactic. 

(2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către 

administratorul unităţii, pe baza de proces verbal de predare primire, lista de inventar (în salile 

de cerc). 

(3) Schimbarea destinaţiei bunurilor, transferul acestora în cadrul unităţii de 

învăţământ şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor legale şi cu aprobarea 

conducerii şi Consiliului de Administraţie. 

Art. 245  - (1) Întreg personalul unităţii răspunde de bunurile de folosinţă individuală 

sau comună din zona în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri se va identifica faptuitorul şi va fi 

înştiinţată conducerea unităţii.   Părintele sau reprezentantul legal  răspunde pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.  

CAPITOLUL XII. CRITERII ŞI PROCEDURI DE 

EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

                 
  Art. 246 -  Evaluarea personalului didactic se va face in baza fişei de evaluare  - OM  

6143/2011 (anexă la prezentul regulament), pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin 

actele normative specifice, pe baza fisei de evaluare anexa la prezentul regulament. 

Art. 247-  Evaluarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face  conform 

criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale aprobate cu 

OMECTS nr. 3860/2011 pe baza fisei de evaluare anexa la prezentul regulament. 
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CAPITOLUL XIII. DISPOZIŢII FINALE 

                 

 

  Art. 248 - Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul 

profesoral, dupǎ ce în prealabil a primit avizul Consiliului de Administraţie. 

  Art. 249 -  Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului 

regulament se anulează. 

 Art. 250 -  Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul 

didactic sau nedidactic al unităţii, pentru elevii şi părinţii acestora. 

 Art. 251 -  Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa 

ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de 

Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul instituţiei, ori de câte ori 

necesitățile legate de organizarea și disciplina muncii în unitate o cer. Modificările şi / sau 

completările ulterioare vor fi aduse la cunostinţă întregului personal şi a elevilor în termen de 

3 zile de la validarea lui în Consiliul Profesoral. 

Art. 252 -  Prevederile Regulamentului Intern se completează cu regulamentele 

celorlalte organisme de conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, 

prin sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne 

emise de către conducerea unităţii. 

Art. 253 - Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor 

prezentului regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii 

materiale (dacă este cazul). 

Art. 254 - (1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este încurajat să 

participe la viaţa socială şi publică, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, 

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile legii, în 

interesul propriu al unităţii şcolare, al învăţământului sau al societății în general. 

(2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

intreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează prestigiul 

învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită. 

Art. 255-   Prezentul Regulament intern se completeaza cu dispozitiile legale specifice 

in vigoare. 

Art. 256 -  Atributiile specifice fiecarui angajat se vor stabili prin fisa postului, anexa 

la contractul individual de munca, fisa care se va reactualiza ori de cate ori se impune. 
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Art. 257 - Pentru a asigura buna functionare a unităţii, directorul  poate stabili si alte 

atributii pentru compartimente si sarcini de serviciu pentru angajati si poate redistribui 

sarcinile in cadrul compartimentelor, cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale in vigoare 

si a prezentului regulament. 

Art. 258 - Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă, sub semnătură, fiecărui 

salariat din cadrul şcolii. 

 Prevederile prezentului regulament intern intră în vigoare începând cu data de 01.10.2019. 
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