
                                                          
 

   

  Avizat în Consiliul Profesoral din data de 23.09.2020  

Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 23.09.2020 

 

  
REGULAMENT INTERN –  

PALATUL COPIILOR NR.1 CĂLĂRAȘI 

  

 

          În temeiul dispoziţiilor:  Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, al normelor 

referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în care 

procesul de învăţământ vizează educaţia non-formală, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale  

NR. 1/2011, cu modificarile ulterioare,  O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, O.M. 

Nr. 5.079/31 august 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Palatelor 

şi Cluburilor Copiilor ORDIN 4624 din 2015, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector 

de activitate învățământ preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 435 din data de 

17.04.2019; Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 (M. Of. nr. 696 din 23 

septembrie 2014), cu completarile din OMECS nr. 4621/2015 (M.Of. nr. 601 din 10 august 2015), 

ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile  Anexei la OMEC 

nr.4135 /21.O4.2O20 de aprobare a instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de 

învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar și având vedere: OMEC 

4247/13.05.2020; prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de 

Urgență nr.6/2020; instituite prin Decretul nr.195/2020, în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 

alin.(3) din H.G. nr.24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării; 

prevederile din Hotărârea 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, 

precum și precizările din ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul 

unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19; 

 

s-a emis prezentul REGULAMENT INTERN.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
  

 

         An Școlar 2020-2021 
 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

    Art.1 (1) Respectarea  Regulamentului Intern este obligatorie pentru tot personalul angajat la 

Palatul Copiilor nr.1 Călărași, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de 

predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru copiii care beneficiază de 

activitatea educativă din Palatul Copiilor, părinţii acestora şi partenerii implicaţi în activitatea 

educativă. 

 (2) Palatul Copiilor nr.1 Călărași este subordonat ierarhic: Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Călărași şi Direcţiei Generale a Învăţământului Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei si 

Cercetării , care asigură îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în institutie. 

Art.2 Palatul Copiilor nr.1 Călărași este o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi 

instructiv-educative specifice, în afara cursurilor şcolare, prin care se aprofundează şi se 

completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini şi competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunilor copiilor, 

se organizează petrecerea timpului liber prin programe educative. 

Art.3. În România, toţi copiii cu vârste între 3 şi 19 ani beneficiază de educaţie non-formală, 

indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţa politică 

sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare. 

Art.4. (1) Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe 

teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice palatelor şi cluburilor copiilor. 

 (2) Activitatea  Palatului Copiilor nr.1 Călărași se desfăşoară pe toată durata anului şcolar şi 

în vacanţele şcolare şi este gratuită. 

Art.5. Activitatea de instruire şi educaţie non-formală din cadrul Palatului Copiilor nr.1 Călărași se 

desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu 

privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 

Art.6. Palatul Copiilor nr.1 Călărași este o unitate cu personalitate juridică, este organizată şi 

funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul 

Educaţiei si Cercetării, Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor 

copiilor, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași şi a Regulamentului Intern al unităţii. 

Art.7 În incinta unităţii sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, organizarea şi desfăşurarea activităţii de propagandă politică şi prozelitism religios, orice 



                                                          
 

formă de activităţi care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi 

psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.8 (1) La Palatul Copiilor nr.1 Călărași, anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 

august din anul calendaristic următor. 

 În perioadele de vacanţă a elevilor, activitatea de la club continuă, organizându-se acţiuni 

specifice educaţiei non-formale cu elevii, fiind cel puţin doua cadre didactice în activitate. 

 

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 

Anul şcolar 2020-2021, în conformitate cu  ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 are 

34 de săptămâni de cursuri, cursurile anului școlar 2019-2020 încep luni, 2020 - 2021 încep la data 

de 14 septembrie 2020 și însumează 34 de saptamani. Structura anului școlar cuprinde semestrul I 

care are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020- 29 ianuarie 2021. 

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie- 18 iunie 2021 

 Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă 

( miercuri 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021), vacanța intersemestrială (sâmbătă, 30 

ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021) vacanţa de primăvară (vineri, 30 aprilie 2021 - 

duminică, 9 mai 2021) şi vacanţa de vară (sâmbătă, 19 iunie 2021 -01 septembrie 2021). 

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de 

vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie 2020 . Pentru clasele terminale din învăţământul 

liceal, a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se 

încheie la data de 4 iunie 2021;  iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri 

şi se încheie la data de 11 iunie 2021 

 În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de 

muncă aplicabil nu se organizează cursuri. 

 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua 

de 5 octombrie 2020 - Ziua internaţională a educaţiei. 

 Programul național "Scoala altfel" Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în 

perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror 

planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu 

coincide cu perioada în care se susţin tezele semestriale. În Palatul Copiilor nr.1 Călărași programul 

național "Școala altfel" se va desfășura în perioada 19-24 aprilie 2021. 

           (3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., activitatea   

didactică de la club poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

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



                                                          
  

completările ulterioare; Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza 

în perioada vacanţelor şcolare. 

          (4) Suspendarea activităţilor didactice se face la cererea directorului, cu avizul Consiliului de 

administrație, după consultarea sindicatului, a inspectorului educativ şi cu aprobarea inspectorului 

şcolar general. 

Art. 9 (1) Orice modificare a structurii Palatului Copiilor nr.1 Călărași poate fi făcută numai cu 

aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(2) Palatul Copiilor nr.1 Călărași este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având 12,5 

norme didactice si 108 de grupe. 

Art.10 Activitatea didactică se desfăşoară pe cercuri grupate în catedra Tehnico-aplicativă și 

Cultural-Artistica, în grupe de începători, avansaţi sau de performanţă, în funcţie de nivelul 

pregătirii elevilor şi este condusă de cadre didactice calificate. 

Art.11 (1) Schimbarea denumirii unui cerc se face de către Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor nr.1 Călărași , în conformitate cu centralizatorul elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale 

și standardele/ normele A.R.A.C.I.P. 

(2) În cadrul  Palatul Copiilor nr.1 Călărași se pot  înființa  noi  cercuri, la solicitarea comunității 

locale, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Călărași, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

(3) Reprofilarea unui cerc se realizează în baza hotărârii consiliului de administrație al unității cu 

avizul Inspectoratului Școlar Județean Călărași. 

    (4) Un cerc poate fi reprofilat în urmatoarele cazuri: 

a) când nu mai există personal didactic și baza materială necesară desfășurării activității 
cercului; 

b) când nu există necesarul de solicitari pentru constituirea grupelor; 

c) când numarul copiilor/grupa este sub normativele menționate în prezentul regulament. 

(5) Propunerile pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se analizează în consiliul profesoral și se 

aprobă de către consiliul de administrație al unității 

Art.13 (1) La Palatul Copiilor nr.1 Călărași norma didactică se poate constitui atât din grupe pe 

profilul cercului, cât şi din grupe cu alt profil. 

               (2) La nivelul fiecărui cerc, grupele cu alt profil pot fi maximum trei şi se constituie cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Art.14 (1)Numărul de elevi/grupă poate varia în funcţie de profilul cercului şi de condiţiile de 

spaţiu în care se desfăşoară activitatea cercului, conform Ordinului MECS nr 4624/2015. 

(2) Pentru sporturile individuale, numarul de copii/nivel de grupă este după cum urmează: 



                                                          
 

a) pentru grupele de începători - 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. 
(3) Pentru sporturile de echipa, numarul de copii/nivel de grupă este după cum urmează: 

a) pentru grupele de începători - în medie 20 copii/tineri, dar nu mai puțin de 16; 

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

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

(4) Pentru cercurile de dans, numarul 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, numarul mediu de elevi este de 16, dar nu mai puțin de 14. 

(5) Pentru cercurile de muzica, numarul de copii/nivel de grupă este după cum urmează: 
a) pentru cercurile de muzică vocală, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 10; 

b) pentru cercurile de muzică instrumentală – forma’ii, numarul 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, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai 

puțin de 10; 

e) pentru cercurile de muzică - ansamblu vocal/cor, numarul mediu de elevi este de 18, 

dar nu mai puțin de 14. 

f) pentru grupele de performanță, numarul mediu de elevi este de 8, dar nu mai puțin de 6. 

(6) Pentru celelalte tipuri de cercuri, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), (5), (6), (7) și (8), 

numarul copiilor/nivel de grupă este după cum urmează: 

a) pentru grupele de începători, numarul mediu de elevi este de 14, dar nu mai puțin de 10; 

b) pentru grupele de avansați, numarul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puțin de 8; 

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

mai puțin de 6. 

(7) Un cerc cu normă întreagă, la care instruirea copiilor se realizează colectiv, are minimum 90 
de copii, norma didactică fiind de 18 ore/săptămână. Un cerc cu normă întreagă condus de un 

maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/institutor are minimum 120 de copii, norma 

didactică fiind de 24 ore/săptămână. 

       (8) În cercurile la care instruirea copiilor se realizează individual, numarul copiilor însumat 
pentru toate grupele este de minimum 36. 

 

Art.15 (1) Activitatea cu o grupă de copii se desfăşoară timp de 100 minute/săptămână, programate 

în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute; între două grupe diferite se va lua o pauză de minim 30 

minute; 

               (2) În situaţia în care la un cerc se obţin rezultate de excepţie la nivel 

naţional/internaţional, poate fi constituită o grupă de performanţă cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al unităţii. Numărul grupelor de performanţă pe specialitate este aprobat de Consiliul 

de Administraţie; un cerc poate avea o singura grupa de performanță. 

     (3) Cu grupele de performanţă se pot desfăşura, în cadrul cercului, 200 minute pe 

săptămână, programate în două zile. 



                                                          
  

Art.16 (1) Activitatea fiecărui cerc se desfăşoară pe baza unei programe și planificări calendaristice 

a activităţii, aprobate de către Consiliul de Administratie, respectând reperele metodologice 

minimale în domeniu aprobate de M.E.C. 

            (2) Portofoliul cercului va conţine: 

 oferta educaţionalã a cercului; 

 programa și planificarea calendaristicã; 

 documente de proiectare didacticã; 

 setul de competenţe formate prin activitatea desfãşuratã în cadrul cercului, specifice fiecãrui 

nivel de grupã; 

 modalitãţi de evaluare a activitãţii didactice desfãşurate în cadrul cercului; 

 mãsuri de optimizare şi dezvoltare a ofertei educaţionale a cercului; 

 proiectul de dotãri şi achiziţii pe termen mediu şi lung; 

 portofoliul de studii al elevului, care cuprinde modulele de studiu parcurse şi competenţele 

specifice acestora, formate pe parcursul frecventãrii activitãţii cercului. 

             (3) Activitatea este astfel concepută încât să evite paralelismul şi/sau suprapunerile cu 

conţinutul tematic al programelor pentru educaţia formală și suprapunerile între cercuri cu 

specialități diferite. 

Art.17 După constituirea grupelor, se întocmesc cataloagele, în care se consemnează prezenţa 

copiilor la fiecare activitate. 

Art.18  În cadrul Palatului Copiilor nr.1 Călărași se desfăşoară activităţi cu conţinut tehnico-

aplicativ şi ştiinţific, cultural-artistic, sportiv şi cu caracter recreativ, vizând realizarea idealului 

educaţional definit de Legea Educaţiei Naţionale, prin atingerea următoarelor obiective: 

a) Pregătirea copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru formarea şi afirmarea 

personalităţii individuale, autonome şi creative, în spiritul păcii, demnităţii şi 

toleranţei, libertăţii şi solidarităţii prevăzute de Carta Naţiunilor Unite.  

b) Aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor obţinute în procesul de predare-învăţare, 

potrivit vocaţiei fiecărui copil, prin activităţi complementare activităţii din şcoală. 

c) Stimularea spiritului de investigare şi a creativităţii, al altruismului şi întrajutorării, 

specifice lucrului în echipă. 

d) Formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a 

abilităţilor practice, creându-se condiţiile afirmării talentelor şi iniţiativei individuale; 



                                                          
 

e) Educarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor copilului şi a drepturilor 

omului. 

f) Intensificarea activităţilor de educare patriotică, urmând cunoaşterea de către copii a 

istoriei poporului nostru, prin organizarea unor excursii de documentare la 

monumentele istorice. 

g) Creşterea contribuţiei activităţilor educative la formarea profilului moral civic al 

copiilor, de cunoaşterea şi respectare a legilor ţării. 

h) Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor de vacanţă prin organizarea unor 

cluburi de vacanţă, cu oferte educative corespunzătoare, bazate pe programe care să 

atragă marea masă a copiilor. 

i) Însuşirea normelor de igienă ce stau la baza unui mod de viaţă sănătos, precum şi 

educarea elevilor într-un spirit ecologic, contribuind în mod conştient la eforturile de 

păstrare a curăţeniei naturii şi a mediului ambiant. 

j) Colaborarea cu familiile copiilor şi elevilor, în vederea descoperirii înclinaţiilor şi 

intereselor acestora pentru anumite domenii de activitate în care pot deveni 

performanţi. 

k) Educarea civică a copilului în spiritul democraţiei participative, în cadrul comunităţii 

în care s-a născut şi trăieşte.   

 Art.19 În afara activităţilor din cercuri ca formă de valorificare a activităţilor din cercuri, ateliere şi 

laboratoare, copiii şi elevii pot participa la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate 

sărbătoririi unor evenimente ale istoriei ţării, concursuri, expoziţii, simpozioane, evocări, recitaluri 

de poezie, serbări şi carnavaluri, turnee ale formaţiilor cultural-artistice, în ţară şi în străinătate, 

jocuri distractive, concursuri şi demonstraţii sportive, tabere de profil, etc. 

Art.20 (1) Palatul Copiilor nr.1 Călărași poate iniţia acţiuni de colaborare cu instituţii similare din 

ţară şi străinătate pe bază de reciprocitate, cu acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean, cum ar fi: 

schimburi de experienţă, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, tabere de creaţie, turnee 

artistice şi competiţii sportive, schimburi de delegaţii, concursuri, festivaluri, expoziţii, etc. 

(2) Palatul Copiilor Călărași poate elibera, la cerere, certificate de competență elevilor și copiilor 

care au frecventat activitatea unui cerc, cel puțin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obținute și 

conform nivelului competențelor formate. 
Certificatul în original, împreună cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, face parte din 

portofoliul elevului, existent la unitatea de învățământ la care este școlarizat. O copie a certificatului se 

pastrează de către unitatea emitenta. 

(3) Emiterea certificatului de competențe dobândite de preșcolarii și elevii care frecventează 

activitatea unui cerc, cel puțin 3 ani consecutiv, se realizează în baza unei metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului educației și cercetării 
 



                                                          
  

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZARE, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

1. ORGANIZAREA MUNCII 

Art.21 Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi şi 40 ore pe săptămână personalul 

didactic, auxiliar și nedidactic, potrivit Codului Muncii, iar cel didactic după funcția și norma de 

încadrare, conform Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Astfel în ceea ce priveste 

norma didactică conform Art 262 din Legea Educației Naționale aliniatul (1)- Activitatea 

personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 

de ore pe săptămână, și cuprinde:  

a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de 

ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;  

b) activități de pregătire metodico-științifică; 

c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, 

învățare pe tot parcursul vieții. 

d) organizare/participare la simpozioane, concursuri, expozitii, spectacole, vernisaje, dezbateri, etc 

e) activitati in cadrul comisiilor metodice si de specialitate, conform deciziilor si fisei postului. 

Art.22 (1) Programul de lucru se desfăşoară conform Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Palatelor / Cluburile Copiilor. Deoarece majoritatea cercurilor își desfășoara o parte 

din activități și în weekend, profesorii au dreptul la una/două zile libere în cursul săptămânii.  

 (2)  Orarul cercurilor și programul de lucru se aprobă în Consiliul de Administrație 

 (3) Conducerea Palatului Copiilor nr.1 Călărași are dreptul, respectând limitele şi procedurile 

impuse de reglementările în vigoare, să modifice programul de lucru și orarul aprobat în Consiliul 

de Administrație, în funcţie de necesităţi. 

Art.23 (1) Orele suplimentare pot fi efectuate în cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare (art.111,118-121 şi 123 din Codul Muncii), numai la solicitarea sau cu aprobarea prealabilă 

a reprezentantului legal al unității. 

(2) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 30 minute 

în intervalul orar 12-12:30 

Art.24  Evidenţa prezenţei personalului la serviciu se va realiza, pe baza unor condici în care 

salariaţii vor semna la prezentare şi la plecare pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. Cel 

didactic va semna în condica de prezență la ore, întocmită tot de secretariat. Semnarea condicii de 

prezență în timp real este obligatorie.  



                                                          
 

     În condica de prezenţă reprezentantul legal va nota întârzierile sau absențele de la program, cu 

specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate. 

     În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau unor motive 

independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa în 

următoarele două zile lucrătoare secretariatul şi conducucerea unității.  

      Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, 

dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Învoirea 

colegială se face prin cerere de învoire colegială, care se depune la registratura unității/instituției, 

cu indicarea intervalului orar în care se va face recuperarea orelor. Cererea se soluționează în 

maximum 24 de ore. 

Art.25 (1) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte zilnic de către secretarul unității şi se 

transmite conducerii unităţii cu 7 zile înainte de plata salariilor. 

(2) După depunerea situaţiei, aceasta poate fi modificată numai de către persoana care a întocmit-o. 

(3) Înscrierea de date false în condica de prezentă, constituie o abatere gravă şi va fi sancţionată 

disciplinar. 

Art.26 (1) Salariaţii cu funcţii de execuţie pot fi învoiţi de şeful direct să lipsească în interes 

personal de la serviciu cel mult o zi. Învoirea salariaţilor se poate face  numai de către conducătorul 

unității/directorul.  

Art.27 Conducerea instituției poate acorda, potrivit legii, concedii fără plată la cererea celor 

interesaţi. 

Art.28 Programarea concediilor de odihnă se face, în cazul personalului nedidactic și auxiliar, la 

sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. Propunerile de programare a concediilor se aprobă de 

conducerea unității. Ordinea concediilor va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, sezonului, 

ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii dar şi de interesele angajaţilor. 

Concediile de odihnă ale cadrelor didactice se vor stabili conform legii la începutul anului scolar și 

vor fi aprobate în Consiliul de Administrație. Eventualele modificari vor fi anuntate în timp util în 

scris și vor fi aprobate în Consiliu de Administratie. Programul clubului de vacanță se va stabili de 

comun acord cu cadrele didactice cu cel putin 72 de ore inainte de a începe și se vor respecta 

prevederile Regulamentului de Funcționare al Palatului Copiilor nr.1 Călărași; în permanență vor fi 

minim doua cadre didactice în activitate pentru a desfasura activitati specifice. 

Art.29 Conducerea unității, alături de secretariat, ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a 

concediilor de boală, de studii şi fără plată şi separat a concediilor de odihnă.  



                                                          
  

Art.30 Conducătorul locului de muncă/directorul/administratorul, va organiza controlul zilnic, la 

sfârşitul programului, a modului în care angajaţii respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce 

priveşte închiderea ferestrelor, curăţenia la locul de muncă, stingerea luminilor, etc. 

Art.31 Salariaţii concediaţi în temeiul art. 61 lit. c), când prin decizia de expertiză medicală se 

constată inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului, şi d), salariatul nu corespunde profesional, 

al art. 65, desfiinţarea locului de muncă, şi 66  din Codul muncii, au dreptul la un preaviz ce nu 

poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, cu excepţia persoanelor concediate în temeiul art. 61 lit. d) 

care se află în perioadă de probă. 

Art.32 În cazul demisiei termenul de preaviz pentru salariaţii în funcţie de execuţie este de 15 zile 

calendaristice, iar pentru funcţii de conducere 30 zile calendaristice (conform Codului muncii).    

 

2. OBLIGAŢIILE CONDUCERII 

Sectiunea 1- DISPOZITII GENERALE 

Art.33 (1) Conducerea Palatului Copiilor nr.1 Călărași este asigurată în conformitate cu prevederile 

Legii Educaţiei Naţionale şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi 

cluburilor copiilor.  

(2) La nivelul Palatului Copiilor se înfiinţează Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 

educaţie. 

Art. 34 (1) Degrevarea de ore a directorului Palatului Copiilor se va face conform normelor în 

vigoare (Ordinul MENCS nr. 4865 din 16.08.2011). 

(2) Indemnizaţia de conducere se acordă conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Directorul Palatului Copiilor are catedra rezervată în condiţiile stabilite de Statutul personalului 

didactic pentru cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere. 

Sectiunea 2 – DIRECTORUL 

Art. 35 (1) Directorul exercită conducerea executivă a Palatului Copiilor, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de lege, sprijinind hotărârile Consiliului de Administraţie al palatului copiilor, 

precum şi cu alte reglementări legale. 

 (2) Directorul este subordonat Inspectoratului Scolar Judeţean, reprezentat prin inspectorul 

şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Inspectoratul 

Scolar Judeţean. 

 (3) Directorul reprezintă Palatul Copiilor nr.1 Călărași în relaţiile cu terţe persoane fizice şi 

juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. 



                                                          
 

 (4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de Palatul Copiilor, credibilitate şi 

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să îşi susţină 

colegii în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în Palatul Copiilor a unui 

climat optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

(5) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra întregului personal salariat al Palatului 

Copiilor nr.1 Călărași. 

 (6) Vizitarea Palatului Copiilor nr.1 Călărași şi asistenţa la activităţi, efectuate de persoane din 

afara Palatului Copiilor, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. 

Art. 36 (1) Drepturile şi obligatiile directorului Palatului Copiilor sunt cele prevăzute de lege,  

regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi de 

regulamentul intern. 

           (2) Perioada de efectuare a concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către 

Inspectorul Școlar General.  

Art.37 (1) Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie, în 

faţa cărora prezintă rapoarte de evaluare semestriale şi anuale. 

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

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

inspectorul şcolar general. 

Art.38. În exercitarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

 Elaboreazã împreuna cu echipa de lucru şi propune consiliului de administraţie regulamentul 

intern al palatului copiilor spre aprobare; 

 elaboreazã planul managerial, coordoneazã elaborarea proiectului de dezvoltare al palatului 

copiilor, prin care stabileşte politica educaţionalã a acestuia; 

 este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de Palatul Copiilor nr.1 Călărași; 

 lanseazã proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional, internaţional; 

 în baza propunerilor consiliului profesoral, numeşte şefii catedrelor de 

specialitate/comisiilor metodice, ai compartimentelor funcţionale, precum şi ai altor 

colective şi comisii prevãzute în metodologiile emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării; 

 poate propune spre aprobarea consiliului profesoral, cadre didactice care sã facã parte din 

Consiliul de Administraţie şi solicitã comitetului de pãrinţi, consiliului local, desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al Palatului Copiilor nr.1 Călărași; 



                                                          
  

 elaboreazã fişa postului şi fişa de evaluare pentru şefii comisiilor metodice, şefii 

compartimentelor funcţionale, precum şi pentru cei ai altor colective şi comisii prevãzute în 

metodologiile emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării; 

 întocmeşte fişele posturilor şi fişele de evaluare pentru personalul din subordine, conform 

legislaţiei în vigoare; 

 elaboreazã proceduri interne de lucru, care se aprobã în Consiliul de Administraţie al 

Palatului Copiilor nr.1 Călărași; 

 îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării;  

 încheie contracte individuale de muncã cu personalul angajat şi aprobã concediile de odihnã 

ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea consiliului de 

administraţie; 

 aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

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

suplinirii activităţii acestora; 

 consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile de la orele de curs, 

programul de lucru al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

 numeşte şi elibereazã din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform 

legislaţiei în vigoare; 

 poate propune Consiliului de Administraţie angajarea de personal plãtit din venituri 

extrabugetare proprii, în vederea îmbunãtãţirii activitãţii desfãşurate în cadrul Palatului 

Copiilor; 

 aprobã trecerea personalului salariat de la o treaptã profesionalã la alta, în condiţiile 

prevãzute de legislaţia în vigoare; 

 propune Consiliului de Administraţie spre aprobare şi aplicã sancţiuni pentru abaterile 

disciplinare sãvârşite de personalul unitãţii de învãţãmânt, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

 rãspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienã şcolarã, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilã; 

 elaboreazã proiectul de buget cu ajutorul contabilului, de venituri şi cheltuieli, pe care îl 

supune aprobãrii Consiliului de Administraţie al Palatului Copiilor; 



                                                          
 

 rãspunde în faţa consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de 

îndrumare, evaluare şi control de la nivelul inspectoratului şcolar judeţean pentru activitatea 

proprie, conform fişei postului elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării; 

 Consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar Judeţean evalueazã activitatea 

directorului Palatului Copiilor şi îi acordã calificativul anual, pe baza fişei de evaluare 

elaborate de Ministerul Educaţiei și  Cercetării 

 Directorul beneficiazã de indemnizaţie de conducere, conform reglementãrilor legale în 

vigoare. 

Art. 39 Directorul unităţii, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 

 propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor personalul didactic care a obţinut 

rezultate de excepţie, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale; 

 evaluează activitatea personalului didactic la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, 

precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

Art.40 Semestrial şi anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea 

învatamântului din Palatul Copiilor pe care îl conduce, pe baza rapoartelor din structurile 

subordonate, care va fi înaintat inspectoratului şcolar, urmând a fi inclus în Raportul general al ISJ 

(Starea învăţământului). Un rezumat al acestuia, conţinând principalele constatări, va fi făcut public, 

inclusiv prin afişare clasică sau electronică. 

SECŢIUNEA 3 – CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art.41 (1) Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 

şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Palatelor şi Cluburilor copiilor. 

 (2) Consiliul de Administraţie este organ de conducere. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, 

consiliul de administraţie şi directorul colaboreazã cu consiliul profesoral, cu comitetul de pãrinţi şi 

cu autoritãţile administraţiei locale. 

 (3) Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor nr.1 Călărași este format din 13 membri, 

dupã cum urmeazã: 6 cadre didactice, inclusiv directorul, 1 reprezentant al Inspectoratului Scolar 

Judetean (responsabil cu activitatea educativa extrascolara) 2 reprezentanti ai Consiliului Local, un 

reprezentant al partenerilor educaționali, 3 reprezentanţi ai pãrinţilor. 

 (4) Personalul didactic care face parte din consiliul de administraţie este ales de consiliul 

profesoral, prin vot secret, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre 

cadrele didactice care au calitãţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. 



                                                          
  

 (5) La şedinţele Consiliului de Administraţie participã, fãrã drept de vot, cu statut de 

observator, liderul sindical ales din Palatul Copiilor. Punctul de vedere al acestuia se menţioneazã în 

procesul-verbal al şedinţei. 

 (6) Preşedintele Consiliului de Administraţie este de drept directorul unității, activeazã şi îşi 

îndeplineşte atribuţiile conform prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 (7) Membrii Consiliului de Administraţie coordoneazã şi rãspund de domenii de activitate 

pe baza delegãrii de sarcini stabilite de președintele consiliului, prin decizie. 

 (8) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar, pe baza unei tematici stabilite la începutul 

fiecãrui semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului Palatului Copiilor sau a 

douã treimi dintre membri şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 

numãrul membrilor sãi. 

 (9) Secretarul Consiliului de Administraţie invitã în scris, cu minim 24 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii Consiliului de Administraţie. 

 (10) Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte prin decizie, secretarul Consiliului 

de Administraţie, care nu este din rândul membrilor consiliului și care are atribuţia de a redacta 

lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie. 

 (11) Hotãrârile Consiliului de Administraţie se adoptã cu majoritatea simplã a voturilor celor 

prezenţi, mai puţin cele prevãzute la alin. (14). 

 (12) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul Palatului Copiilor nr.1 Călărași se iau cu 

majoritatea voturilor din totalul membrilor Consiliului de Administraţie. 

 (13) Hotãrârile Consiliului de Administraţie care vizeazã personalul din unitate, cum ar fi: 

procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, 

restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau 

prin vot secret. Membrii Consiliului de Administraţie care se aflã în conflict de interese nu participã 

la vot. 

 (14) Hotãrârile Consiliului de Administraţie privind angajarea, motivarea, evaluarea, 

recompensarea, rãspunderea disciplinarã şi disponibilizarea personalului didactic se adoptã cu votul 

a douã treimi din totalul membrilor. 

     (15) La sfârşitul fiecãrei şedinţe a Consiliului de Administraţie, toţi membrii şi invitaţii, 

dacã este cazul, au obligaţia sã semneze procesul-verbal încheiat cu aceastã ocazie. Secretarul 

Consiliului de Administraţie rãspunde de acest lucru. 

 (16) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al Consiliului de 

Administraţie, care se înregistreazã în unitatea de învãţãmânt pentru a deveni documente oficiale. 



                                                          
 

Pe ultima foaie a acestuia preşedintele scrie numãrul paginilor şi al registrului, ştampileazã şi 

semneazã, pentru autentificare. 

 (17) Registrul de procese-verbale al Consiliului de Administraţie este însoţit, în mod 

obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale: decizii, rapoarte, programe, 

informãri, tabele, liste, solicitãri, memorii, sesizãri etc. Cele douã documente oficiale, registrul şi 

dosarul, se pãstreazã în biroul directorului. 

Art.42 Pe lângã atribuţiile prevãzute în Legea nr. 1/2011 şi în metodologia de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de Administraţie în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar elaboratã de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul de Administraţie mai îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii: 

 aprobã programele de studiu ale cercurilor, conţinând modulele de studiu şi competenţele 

aferente, precum și planificările elaborate separat pentru grupele de iniţiere/de avansaţi/de 

performanţã, la propunerea consiliului profesoral al Palatului Copiilor nr.1 Călărași; 

 aprobã grupele cu alt profil din cadrul cercurilor 

 aprobă cererile de desfășurare în alte instituții partenere în cazuri speciale a unor grupe din 

cerc, pentru bunul mers al activităților și pentru creșterea atractivității instituției . 

 aprobã regulamentul intern al Palatului Copiilor nr.1 Călărași, dupã ce a fost dezbãtut în 

consiliul profesoral; 

 avizeazã proiectele de state de funcţii şi de buget ale Palatului Copiilor nr.1 Călărași; 

 acordã calificativele anuale pentru întregul personal salariat, pe baza propunerilor rezultate 

din raportul anual privind starea şi calitatea învãţãmântului din Palatului Copiilor nr.1 

Călărași, a analizei realizate de cãtre şefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice/altor 

compartimente existente la nivelul Palatului Copiilor; 

 hotãrãşte strategia de realizare şi de gestionare a resurselor financiare extrabugetare, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 aprobã comisiile de concurs şi valideazã rezultatul concursurilor pentru ocuparea posturilor 

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

 organizeazã şi elaboreazã tematica de concurs pentru susţinerea probei practice; proba 

practicã se desfãşoarã în cadrul Palatului Copiilor; 

 valideazã raportul anual privind starea şi calitatea învãţãmântului din Palatului Copiilor nr.1 

Călărași şi stabileşte mãsuri corective şi de îmbunãtãţire, conform normelor legale în 

vigoare; 

 stabileşte acordarea de premii, din resurse extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 



                                                          
  

SECŢIUNEA 4 – CONSILIUL PROFESORAL 

 Art.43 (1) Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic cu norma de bază 

la Palatului Copiilor nr.1 Călărași, titulari si suplinitori şi are rol de decizie în domeniul instructiv- 

educativ.  

Art.44 (1) Şedinţele consiliului profesoral al Palatului Copiilor nr.1 Călărași se desfãşoarã, legal, în 

prezenţa a douã treimi din numãrul total al membrilor. 

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

puţin jumãtate plus unu din numãrul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal 

salariat al Palatului Copiilor; 

 (3) Personalul didactic auxiliar al Palatului Copiilor nr.1 Călărași poate fi invitat la şedinţele 

consiliuluiprofesoral. 

 (4) La şedinţele consiliului profesoral, directorul Palatului Copiilor nr.1 Călărași poate 

invita, în funcţie de tematica dezbãtutã, reprezentanţii desemnaţi ai comitetului de pãrinţi, ai 

autoritãţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

 (5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele 

didactice cu norma întreaga din unitatea de învãţãmânt. Absenţa nemotivatã de la aceste şedinţe se 

considerã abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform prevederilor regulamentului intern. 

Cadrele didactice care funcționează cu jumatate de normă/P.C.O. în instituție vor participa la minim 

jumătate din ședințele consiliului profesoral și vor specifica pe baza unei declarații care este 

instituția unde participă la ședințele Consiliului profesoral. 

 (6) Directorul Palatului Copiilor nr.1 Călărași numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 

consiliului profesoral. 

 (7) La sfârşitul fiecărei şedinte a Consiliului Profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie 

de situaţie, au obligaţia să semneze procesul verbal încheiat cu această ocazie. 

 (8) Procesele verbale se scriu în Registrul de procese verbale al Consiliului Profesoral, care 

se înregistrează pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, 

directorul Palatului Copiilor nr.1 Călărași ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului 

paginilor şi a registrului. 

Art. 45 Pe lângã atribuţiile prevãzute în Legea nr. 1/2011, consiliul profesoral al Palatului Copiilor 

nr.1 Călărași mai îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii: 

 coordoneazã, monitorizeazã şi asigurã calitatea actului didactic; 

 aprobã componenţa nominalã a catedrelor de specialitate din Palatului Copiilor nr.1 Călărași 

; 



                                                          
 

 aprobã componenţa nominalã a comisiilor permanente și temporare din Palatului Copiilor 

nr.1 Călărași, conform legii 

 alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calitãţii; 

 formuleazã aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicitã 

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

de autoevaluare a activitãţii desfãşurate de acesta; 

 analizeazã şi dezbate Raportul de evaluare internã privind calitatea educaţiei şi Raportul 

general privind starea şi calitatea învãţãmântului din Palatului Copiilor nr.1 Călărași; 

 dezbate, avizeazã şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie planul de dezvoltare 

al Palatului Copiilor; 

 dezbate şi avizeazã regulamentul intern al Palatului Copiilor nr.1 Călărași în şedinţa la care 

participã cel puţin douã treimi din personalul salariat din Palatul Copiilor; 

 dezbate şi aprobã rapoartele de activitate, planul anual şi planurile semestriale de activitate, 

precum şi eventualele completãri sau modificãri ale acestora; 

 dezbate la solicitarea Inspectoratului Școlar Judeţean sau din propria iniţiativã, proiecte de 

legi sau de acte normative, care reglementeazã activitatea instructiv-educativã şi transmite 

inspectoratului şcolar propunerile de modificare sau de completare; 

 dezbate problemele legate de conţinutul sau de organizarea activitãţii instructiv-educative 

din Palatul Copiilor; 

 numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare sãvârşite de 

personalul salariat al unitãţii de învãţãmânt, conform legislaţiei în vigoare; 

 aprobã participarea unitãţii de învãţãmânt la programe şi proiecte educative naţionale şi 

internaţionale; 

 aprobã afilierea Palatului Copiilor la organizaţii internaţionale omoloage sau de profil, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

SECŢIUNEA 5 – COMISIILE METODICE 

 Art. 46 (1) În cadrul Palatului Copiilor Nr.1 Călărași funcţionează comisiile metodice Tehnico-

Aplicativă și Cultural Artistică  

        (2) Comisiile metodice se subordoneazã directorului Palatului Copiilor. 



                                                          
  

 (3) Şedinţele comisiilor metodice se ţin lunar, dupã o tematicã aprobatã anual de 

presedintele comisiei și de directorul Palatului Copiilor și afișată la avizierul instituției. 

Art. 47 Comisiile metodice din Palatul Copiilor Nr.1 Călărași au urmãtoarele atribuţii:  

 elaboreazã propuneri pentru oferta educaţionalã a Palatului Copiilor şi strategia de 

implementare a acesteia; 

 analizeazã periodic performanţele elevilor; 

 elaboreazã, implementeazã, evalueazã şi amelioreazã standardele de calitate specifice; 

 elaboreazã seturile de competenţe specifice, care urmeazã a fi formate la fiecare cerc în 

parte, conform propunerilor cadrelor didactice coordonatoare de cerc; 

 organizeazã schimburi de experienţã sau alte activitãţi comune cu comisiile metodice 

similare din judeţ, din ţarã sau din afara ţãrii; 

 contribuie la formarea continuã/perfecţionarea şi dezvoltarea profesionalã a personalului 

didactic, prin organizarea activitãţilor metodico-ştiinţifice, conform normelor metodologice 

în vigoare. 

Art. 48 Coordonatorul comisiei metodice rãspunde în faţa directorului şi are urmãtoarele atribuţii: 

 elaboreazã şi actualizeazã portofoliul comisiei, care conţine: planul de dezvoltare al comisiei 

metodice, planul de activitate anual şi semestriale ale comisiei, planul de activitãţi al 

comisiei metodice pe perioada vacanţelor şcolare, fişa profesionalã a fiecãrui membru al 

comisiei metodice; 

 stabileşte atribuţiile fiecãrui membru al comisiei metodice; 

 efectueazã asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei sau la solicitarea 

directorului; 

 consiliazã cadrele didactice în procesul de proiectare şi performanţã didacticã; 

 consiliazã cadrele didactice debutante sau nou angajate in Palatul Copiilor 

 evalueazã activitatea membrilor şi propune calificative la sfârșitul anului școlar; 

 identificã nevoile de formare ale cadrelor didactice din comisie şi recomandã participarea lor 

la cursuri de formare; 

 organizeazã şedinţele comisiei metodice lunar, dupã o tematicã elaboratã la nivelul comisiei 

şi aprobatã de directorul unitãţii de învãţãmânt preuniversitar sau ori de câte ori directorul 

ori membrii comisiei metodice considerã cã este necesar; 



                                                          
 

 elaboreazã informãri/rapoarte semestriale şi anuale sau la solicitatea expresă a conducerii 

asupra activitãţii comisiei. 

 

3. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

3.1 DREPTURILE SALARIAŢILOR 

Art.49 Salariaţii Palatul Copiilor Nr.1 Călărași au următoarele drepturi : 

a) să li se asigure stabilitate în muncă, raportul de muncă neputând să înceteze sau să fie modificat 

decât în cazurile prevăzute de lege; 

b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, controlul medical periodic, de protecţia 

muncii, de indemnizaţii de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă şi 

de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege; 

c) să li se stabilească drepturile salariale potrivit legii; 

d)  să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual, plătit; 

e) să beneficieze după fiecare oră de activitate de cate 10 minute de pauză (acest program putând 

suferi modificări/revizuiri, când legea impune restricții); 

f) să beneficieze de concediu de studii sau fără plată în condiţiile legii; 

g) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale; 

h) să li se garanteze dreptul la opinie; 

i) să nu fie supuşi discriminărilor pe motive politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare 

materială, origine socială sau de orice altă natură; 

 j) să le fie garantat dreptul la asociere sindicală şi de asemenea, salariaţii să îşi poată exercita 

dreptul la grevă în condiţiile legii 

3.2 OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR:  PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

Art.50 (1). Salariaţii Palatului Copiilor Nr.1 Călărași au obligaţia de a respecta ordinea şi 

disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin conform fişei 

postului şi dispoziţiilor organelor de conducere (director, Consiliul de Administrație, ISJ  Călărași). 

 (2). Principalele obligaţii ale salariaţilor sunt : 

a) Să îşi îndeplinească îndatoririle asumate prin contractul de muncă, conform fişei postului; 



                                                          
  

b) Să  respecte programul de lucru( punctualitate și promptitudine) şi să folosească cu eficienţă 

timpul de  muncă; 

c) Să  execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin; 

d) Să  respecte ordinea, disciplina și curățenia la locul de muncă/în cadrul cercului 

e) Să  cunoască bine sarcinile pe care le au de executat și să le îndeplinească în conformitate cu fișa 

postului; 

f) Să-şi însuşească cunoştinţele profesionale necesare atribuţiilor de serviciu;  

g) Să respecte normele de protecţia muncii, igienă şi de prevenire a incendiilor şi orice alte norme a 

căror încălcare ar putea pune in primejdie clădirile, viata şi integritatea corporală, sănătatea 

personală sau a altor personae (elevi, părinți,etc.) și să le prelucreze fiecărei grupe de copii; 

h) Să cunoască, să participe şi să asigure realizarea măsurilor de protecţie civilă cuprinse în 

Regulamentul de organizare a măsurilor de protecţie civilă, în cazuri de forţă majoră;  

 

i) Să se prezinte la serviciu/ore în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce 

le revin, cu cel puțin 15 minute înainte de începerea programului 

j) Să se asigure de respectarea normele de protecție împotriva infectării cu COVID, purtând 

masca/viziera, facilitând dezinfectarea mâinilor copiilor cu soluție dezinfectantă, asigurând 

respectarea distanței fizice între copii în timpul participării la activitățile din Palatul Copiilor Nr.1 

Călărași (pe periodele când  legea impune astfel de reguli/restricții); 

k) Să se asigure de aerisirea spațiilor de lucru între grupe și în timpul pauzelor; 

l) în contextul evoluției nefavorabile a epidemiei e COVID 19 sau orice epidemie, activitatea 

cadrelor didactice se poate transfera în mediul online iar cadrele didactice au obigativitatea de a-și 

continua activitatea, utilizând  platforme, aplicații și resurse educaționale deschise; 

m) Să înştiinţeze şeful ierarhic superior/directorul, de îndată ce au luat la cunoştinţă de existenţa 

unor nereguli, abateri, cazuri de îmbolnăvire (inclusiv cu virusul COVID 19), greutăţi sau lipsuri; 

n) Înainte de a părăsi instituția, să verifice ca toți elevii care au frecventat în ziua respectiva 

cursurile cercului au părăsit clădirea 

o) Să participe la cursuri de perfecționare continuă, astfel încât să acumuleze cele 90 de credite 

transferabile, concursuri, alte activitati conform fișei postului. 

p) Să inițializeze și să participe activ, în cazul solicitărilor, la organizarea și desfășurarea 

activităților conexe (concursuri, festivaluri, expoziții, spectacole, tabere etc.). 



                                                          
 

r) Să manifeste un comportament decent și cooperant în relațiile cu elevii, părinții și cadrele 

didactice.                                          

                             4.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINȚIILOR ȘI COPIILOR 

Art.51 (1) Deplasarea spre/dinspre Palatul Copiilor Nr.1 Călărași dinspre/spre casă a copiilor, se va 

face respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate 

în acest sens, respectând culoarea semaforului pentru pietoni; personalul Palatului Copiilor Nr.1 

Călărași răspunde de siguranța elevilor doar în interiorul instituției nu și pe drumul dinspre/spre 

domiciliu. 

           (2) Copiii care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși până la intrarea în cladirea Palatului 

Copiilor. Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați 

să nu părăsească cladirea neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul. Se interzice accesul/staționarea părinților  

pe culoarele instituției sau în vestiare . 

(3) Pentru evitarea posibilităților de îmbolnăvire, în incintele Palatului Copiilor Nr.1 

Călărași, se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli: 

 respectarea cerințelor igienico-sanitare în contextul epidemiologic COVID; în cazul în care 

copilul prezintă orice simptom de răceală, acesta nu va fi adus la activități 

 în situația în care în familiile copiilor există cazuri de infectare cu COVID și/sau persoane 

aflate în carantină/izolare, părinții sunt obligați să anunțe profesorul coordonator 

 elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de 

celălalt.  

 elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau apa de băut și nu vor schimba între ei 

obiectele de folosință personală.  

 purtarea măștilor faciale de protecție este obligatorie pentru copii și cadrele didactice și 

auxiliare, (măștile și apa vor fi aduse de către fiecare copil de acasă). 

         (4) Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta 

cu strictețe, următoarele reguli: 

 Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la 

funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului 

coordonator de cerc si/sau directorului. 

 Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat. 

 Este interzisă alergarea în interiorul cladirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce 

presupune risc pentru securitatea/sanatatea copilului 



                                                          
  

 Deplasarea în curte și pe scări se face cu atenţie; nu este admisă cățărarea pe 

balustrade/bănci/în copaci. 

 În sălile Palatului vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce 

le vor fi aduse la cunoștință copiilor de către profesorul îndrumător de cerc. 

 Pentru siguranța lor, elevii și părinții vor urca pe scările destinate acestora 

 Profesorul coordonator de cerc nu însoţeste copilul la toaletă. 

 După expirarea celor 100 minute aferente activităţii de cerc, profesorul coordonator este 

degrevat de orice responsabilitate în situaţia în care însoţitorul copilului, indiferent de 

vârsta copilului, nu respectă orarul cercului. 

 Palatul Copiilor Nr.1 Călărași este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii 

unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus. 

 Este interzis să se vină în Palatul Copiilor Nr.1 Călărași cu obiecte contondente, arme albe, 

substanțe interzise, pocnitori, etc. care pot pune in pericol siguranta sau integritatea 

persoanelor. 

 Este interzis să se vină în Palatul Copiilor Nr.1 Călărași în ținută indecentă, în stare de 

ebrietate sau sub influența unor substanțe interzise 

 

           (5) În situația în care legea impune restricții legate de COVID, profesorii de la Palat vor 

continua desfășurarea activităților în mediul online iar elevii înscriși la cercuri au obligația să 

participe la acestea conform acordului semnat prin fișa de înscriere 

 

           (6) Copiii care absentează nemotivat de 3 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de 

la cursuri. În situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, copilul va lipsi  mai 

mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului conducator de cerc. 

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea copilului din Palatul Copiilor Nr.1 Călărași. 

Art. 52 Părinţii îşi vor obişnui copiii să respecte programul ca la şcolile cu educaţie formală, 

asigurând intrarea la timp la ore. Părinţii îşi vor putea lua copiii după ce cele 100 minute alocate s-

au epuizat. 

 

CAPITOLUL III 

NORME DE IGIENA ŞI DE SECURITATEA MUNCII 

Art.53 (1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi 

sănătatea sa, precum şi a celorlalţi salariaţi, elevi/copii sau părinţi. 



                                                          
 

           (2) Fiecare salariat are obligaţia să aerisească sala de cerc după fiecare grupă, să stingă 

lumina, să verifice geamurile/ușa, sa verifice apa/chiuvetele de la băile elevilor la părăsirea sălii de 

cerc/instituției. 

          (3) În spațiile închise fiecare salariat are obligaţia să poarte mască/vizieră, pentru protecția sa 

și a celor din jur (excepție fac situațiile când salariatul este singur în încăpere) 

          (4) Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice în timpul serviciului, precum şi prezentarea 

la serviciu sub influenţa alcoolului. În caz contrar, salariatul va primi un avertisment scris și trimis 

acasă, iar ziua de lucru va fi tăiată. 

 (5) În timpul serviciului şi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, salariaţii sunt obligaţi să 

aibă o comportare demnă şi corectă. 

Art.54 (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va 

informa de urgenţă conducerea unității/directorul, iar în lipsa acestuia pe oricare dintre şefii 

ierarhici. 

           (2) Orice accident suferit de salariaţii/cadrele didactice sau elevii petrecut la locurile de 

muncă/sălile de cerc/de gimnastică/sport din cadrul Palatului Copiilor Nr.1 Călărași, va fi imediat 

adus la cunoştinţa conducerii institutiei. 

           (3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu-

Palatul Copiilor şi invers. 

Art.55 Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, conducerea Palatului Copiilor Nr.1 Călărași 

are următoarele obligaţii: 

          a) să răspundă pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii în 

incinta instituției; 

 b) să nu păstreze, distribuie sau să vândă substanţe/medicamante al căror efect poate  

produce dereglări comportamentale; 

        c) Fumatul este interzis în instituție, conform Legii nr.15/2016. 

 Art.56 În caz de pericole majore (incendiu, calamităţi naturale, război, atac cu bombă), evacuarea 

personalului şi a materialelor în locurile stabilite se va face conform  Planurilor de P.S.I. si P.C. 

Art. 57 (1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, 

procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr.1 din OUG. 96/2003, 

angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă 

natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 21, în scopul determinării oricărui 

risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a 

medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 



                                                          
  

(3) Angajatorul are obligaţii ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia reprezentanţilor salariaţilor. 

(4) Conducerea instituției va informa în scris salariații asupra rezultatelor evaluării privind riscurile 

la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din 

OUG.96/2003. 

                                                                         CAPITOLUL IV 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

  Art.58 Este interzis orice comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau 

crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat 

împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa 

acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, 

ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia. 

 

Art.59 Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane de 

către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire  sexuală, 

având ca scop: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

Art.60 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională; 



                                                          
 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;  

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare;  

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL V 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR; 

Art.61  Angajaţii au dreptul să formuleze cereri sau reclamaţii cu privire  la raportul de muncă 

existent  în legătură cu relaţiile de muncă şi condiţiile de muncă, securitate şi sănătate în muncă. 

Toate cererile/reclamaţiile se formulează în scris şi se depun spre înregistrare conducerii unității.  

  

Art.62 

(1)  Angajaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi să formuleze sesizări, 

reclamaţii ori plângeri către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să 

solicite sprijinul reprezentanţilor sindicali ai salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei 

la locul de muncă. 

(2)  În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin 

mediere, persoana angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, în 

baza prevederilor prezentei legi, are dreptul să introducă plângere către instanţa 

judecătorească competentă, la secţiile sau completele specializate pentru conflicte de muncă 

şi litigii de muncă ori de asigurări sociale în a căror rază teritorială de competenţă îşi 

desfăşoară activitatea angajatorul sau făptuitorul ori, după caz, la instanţa de contencios 

administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei. 

(3)  Prin plângerea introdusă în condiţiile prevăzute la alin. (2) persoana angajată care se 

consideră discriminată  are dreptul să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, precum 

şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârşit. 

Art.63 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului 

intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

A.64 Toate cererile, sesizările/reclamaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile, dacă legea 

specială nu prevede altfel. Dacă este cazul, se solicită sprijinul reprezentanţilor salariaţilor. 



                                                          
  

Art.65 În situaţia în care petiţionarul este nemulţumit de răspunsul primit se poate adresa 

instituţiilor competente.  

CAPITOLUL  VI 

DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

(SANCŢIUNI) 

Art.66 Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu constituie abatere disciplinară. 

Conducerea Palatului Copiilor Nr.1 Călărași consideră ca abateri disciplinare: 

 a) Întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor conform fișei postului; 

 b) Asenţe nemotivate de la serviciu; 

 c) Atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

 d) Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

 e) Neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor; 

 f) Manifestări care aduc atingere prestigiului unității; 

 g) Desfăşurarea unor activităţi personale sau altele decât cele stabilite prin fişa postului în 

timpul orelor de program; 

 h) Transmiterea unor informaţii cu caracter confidenţial unor terțe persoane; 

 i) Încălcarea regulilor de igiena şi securitatea muncii; 

 j) Intrarea sau după caz rămânerea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 k) Părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii 

unității; 

 l) Executarea în timpul serviciului de activități străine de interesul serviciului; 

            m) Împiedicarea, în orice mod, a altor lucrători de a-şi executa în mod normal în timpul 

programului îndatoririle de serviciu; 

      n) Introducerea, comercializarea sau consumarea în timpul programului a substanţelor 

psihotrope; 

           o) scoaterea din instituție/înstrăinarea unor bunuri/obiecte de inventar fără acordul 

conducerii și făra un proces verbal de predare/primire 

 

 Art.67 Furtul, bătaia, scandalul, distrugerile şi refuzul de a se supune aplicării controlului privind 

consumul de alcool, droguri sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, 

constituie abateri deosebit de grave. 



                                                          
 

 

Art.68 Orice manifestare de discriminare sau de hărţuire sexuală este interzisă. Sunt considerate 

hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. 

Acestea pot crea o stare de stres în cadrul colectivului şi pot conduce la degradarea atmosferei de 

lucru, scăderea randamentului muncii şi a moralului angajaţilor. 

       În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor să impună constrângeri, sau să exercite 

presiuni de orice natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. 

  

                                                       SANCŢIUNI DISCIPLINARE: 

    Art.69 (1) Sancţiunile disciplinare pe care la poate aplica managerul /consiliul de administrație 

al instituției, în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, conform celor prevăzute în 

prezentul regulament intern sau încalcă obligaţiile stabilite prin prezentul document, contractul 

individual de muncă, fişa postului sau orice alt document anexă sau adiacent acestora sunt conform 

Codului Muncii 2016 : 

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 statutul profesional aprobat 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.70 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

          (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art.71 Conducerea instituției, prin hotărâre în Consiliul de Administrație, stabileşte sancţiunea 

disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în 

vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie al salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 



                                                          
  

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art.72 (1)Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură cu excepţia celei prevăzute la art. 48(1) 

lit. a, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către conducere să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, 

ora şi locul întrevederii. Neprezentarea  salariatului la convocarea făcută în condiţiile de mai 

sus, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără realizarea 

cercetării disciplinare prealabile. 

(3)În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere, persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate 

probele şi motivaţiile pe care la consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea 

sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, dacă este cazul. 

Art.73 (1) Conducerea instituției dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie întocmită 

în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea 

abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

  (2)  Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

  -           Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

-          Precizarea prevederilor din regulamentul intern care au fost încălcate de salariat; 

-     Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3, nu 

a fost efectuată cercetarea; 

- Temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

- Instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată; 

   (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art.74 În cazul constatării nevinovăţiei salariatului sancţionat disciplinar sau suspendat din funcţie, 

acesta are dreptul la o despăgubire egală cu partea de salariu de care a fost lipsit. 

Art.75 (1) Dacă în cursul unui an salariatul nu a mai săvârşit o altă abatere disciplinară, sancţiunea 

se consideră a nu fi fost luată. 



                                                          
 

 (2) Dacă s-a dovedit nevinovăţia salariatului sancţionat, persoanele de rea credinţă care au 

determinat aplicarea sancţiunii disciplinare răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal. 

 

CAPITOLUL VII – EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIN PALAT 
 

Art. 76 - (1) Evaluarea activității educative din Palatul Copiilor Călărași vizează gradul de 

dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie ale elevilor, prin activități educative 

extrașcolare. 

(2) Evaluarea  activității  didactice  din  unitate  se  realizează  prin  procedurile  specifice  inspecției 

școlare reglementate prin prevederile legale în vigoare. 
 

Art. 77 - Evaluarea activității educative desfașurate în cadrul cercurilor se realizează și  prin   

participarea   la   manifestări   educaționale   consacrate,   spectacole și serbări,   expoziții, 

simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și concursuri organizate la nivel județean, regional, 

național și internațional. 
 

Art. 78 - (1) Evaluarea activității copiilor care frecventează cercurile din Palatul Copiilor Călărași 

se realizează pe baza unui portofoliu individual de studii care cuprinde: fișa modulelor de studii 

parcurse, totalitatea diplomelor, certificatelor și înscrisurilor obținute în urma evaluării competențelor 

dobândite sau a participării la activități de profil. 

(2) Rezultatele evaluării anuale a activității desfășurate de copii sunt înscrise în documente 

specifice. 

 

Art. 79 - (1) Evaluarea activității didactice curente desfășurate de cadrele didactice coordonatoare 

ale cercurilor din palat se finalizează prin acordarea unui calificativ anual, conform OM 6143/2011 

privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic 

auxiliar și OMCTS 3860/2011 aprobarea criteriilor de evaluare și Metodologia de evaluare a 

performanțelor profesionale ale personalului contractual. 

(2) Evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar se validează în consiliul profesoral 

și se aprobă de către consiliul de administrație al palatului, pe baza metodologiei elaborate de 

Ministerul Educației și Cercetării. 

 

CAPITOLUL VIII – EVALUARE ȘI ACREDITAREA PALATELOR 
 
 

Art. 80 - Evaluarea instituțională a Palatului Copiilor Călărași se realizează de către Inspectoratul 

Școlar Județean Călărași, în conformitate cu documentele normative elaborate de  Ministerul 

Educației și Cercetării. 

 

Art. 81 - (1) Evaluarea internă a calității educației furnizate în Palatul Copiilor Călărași se 

realizează conform legislatiei în vigoare, specifice acestui tip de unitate de învățământ. 

Evaluarea   internă   se   realizează   potrivit   legislației   în   domeniul   asigurării   calității   în 

învățământul preuniversitar, (Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei și HG 22/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare instituțională). 



                                                          
  

 
(2) În  conformitate  cu  prevederile  legale,  la  nivelul  Palatului  Copiilor  Călărași  s-a  înființat 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), care funcționează în baza propriei 

strategii și a propriului regulament de funcționare aprobate de consiliul de administrație. 

(3) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 6 membri. Conducerea ei 

operativă este asigurată de un coordonator. 

(4) Membrii comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau 

director adjunct în unitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea 

membrilor comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

(5) Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 
(a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea palatului, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

(b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitate, pe 

baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

palat. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la 

dispoziţia evaluatorului extern; 

(c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

(d) colaborează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau cu instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 

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

Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerul Educației Naționale se va baza pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

 

Art 82 – (1)La nivelul Palatului Copiilor Călărași s-a înființat Comisia pentru Implementarea 

Sistemului de Control Intern/Managerial Intern. Implementarea Codului Controlului Intern, 

cuprinzînd standardele de managament/control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial conform OMFP nr.946/04.07.2005 completat cu OMFP. Nr.1389/22.08.2006; L 

234/2010 Si OMFP 1649/2011, SGG 400/2015, OSGG 600_2018 fiecare entitate publică este 

responsabilă cu implementarea și evaluarea/autoevaluarea unui sistem de control inter/managerial. 

(2) Comisia de SCMI este formata din 5 membrii, câte un membru pentru fiecare compartiment 

constituite într-un grup de lucru. 

(3) Comisia pentru SCMI elaborează un program de dezvoltare a SCMI pe fiecare 

compartiment/serviciu cu responsabilități concrete și termene de realizare. 

Membrii  grupului  și  șefii  de  servicii/coordonatorii  de  compartimente  din  instituție  vor studia 

legislația in vigoare, OG nr 119/1999 (art 3,4), OMFP nr 946/2005 cu completările ulterioare, SGG 

400/2015, îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entitățile publice 

www.mfinante.ro, Manualul riscurilor www.mfinante.ro.

http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/


                                                          
 

 
 

(4) Etapele pentru dezvoltarea unui program de management și control trebuie să cuprindă: 

- cunoașterea propiului sistem de management și control intern de către șeful de compartiment; 

- înțelegerea  instrumentelor  de  control  existente  în  cadrul  unității  și  modul  de  utilizare  a 

acestora; 

- informarea tuturor angajaților despre noul sistem de control managerial cuprinzând cele 25 de 

standarde; 

- elaborarea listei activităților pe compartimente și pe ansamblu entității; 

- codificarea procedurilor și prioritizarea realizării acestora; 

- stabilirea responsabilităților cu elaborarea și actualizarea Registului de riscuri; 

- stabilirea responsabilităților cu elaborarea și actualizarea sistematica a procedurilor operationale de 

lucru și a chestionarelor de control intern pentru fiecare activitate; 

- analiza critică a actualului de SCMI; 

- organizarea noului sistem de Control managerial pe baza riscurilor din cadrul compartimentelor de 

persoane responsabile și termenele de realizare; 

 

(5) Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ și normativ urmărind 

cuprinderea în totalitate a activităților specifice, dar întelegerea și înglobarea activităților de control   

intern   pe   fluxul   operațional,   în   punctele   cheie   ale   activităților;   stabilirea 

responsabilităților pe nivele de execuție și pe fazele proceselor care se desfășoară (întocmire, elaborare, 

avizare, aprobare); respectarea dublei semnături; asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un 

sistem informatizat; stabilirea modalităților de arhivare a documentelor s.a  

(6) Grupul de lucru constituit întocmește trimestrial un raport privind progresele înregistrate cu privire 

la dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial în raport cu programul întocmit conform art 2, 

alin (2), din OMF Nr 946/2005 

 

 

CAPITOLUL IX – FINANȚAREA ȘI BAZA MATERIALĂ 
 

Art. 83 - (1) Palatul Copiilor Călărași este o instituție publică educativă cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Călărași. Cheltuielile sale de  funcționare și 

investiții  se  finanțează  de  la  bugetul  de  stat,  de  către  Ministerul  Educației și Cercetării și din 

venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Palatul Copiilor Călărași poate fi finanțat și de către autoritățile administrației publice locale și 

județene. 

(3) Consiliul  județean/Consiliul  local,  poate  finanța  activitățile  desfășurate  de  Palatul  Copiilor 

Călărași, prin hotărâri proprii. 

 

Art. 84 - Veniturile extrabugetare se pot obține din activități realizate direct de Palatul Copiilor 



                                                          
  

Călărași și anume, din: 

 difuzarea unor publicaţii, din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, 

ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 editarea şi comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările 
reprezentative şi a înregistrărilor celor mai talentaţi elevi ai palatului; 

 încasări  din  spectacole,  festivaluri  şi  concursuri  cultural-științifice,  expoziții, 

prezentări de filme, videoteci prezentate de elevii şcolii etc. 

 valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cursurilor de elevii şcolii; 

 procente din beneficii în urma organizării în comun a unor manifestări cu diverşi 

agenţi  economici,  instituţii,  de  spectacole  şi  concerte,  cinematografice,  fundații, 
asociații, ligi și societăți culturale etc., în conițiile legii; 

 închirieri de spaţii şi bunuri, contracte de asociere etc., în condițiile legii; 

 editarea  și  difuzarea  unor  publicații,  casete  etc.,  cu  profil  cultural-artistic,  în 
condițiile legii; 

 prestarea altor servicii ori activităţi, servicii culturale, publicitate, tipărituri, 

multiplicări etc., în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu 
respectarea dispozițiilor legale în vigoare; 

 încasări valutare şi în lei realizate din turnee cultural-artistice organizate în tară şi 
peste hotare. 

 

Art. 85 - Fondurile extrabugetare realizate de Palatul Copiilor aparțin în exclusivitate 

acesteia  şi  pot  fi  folosite  pentru  întreținerea  şi  dezvoltarea  bazei  materiale  în  urma  aprobarii 

planului  de  venituri  și  cheltuieli  aprobate  de  Inspectoratul  Școlar  Județean  Călărași  (reparații, 

întreținerea  sediului,  achiziții  de  mobilier,  aparatură  tehnică,  obiecte  de  practică  culturală, 

instrumente muzicale,  costume  adecvate  formațiunilor  artistice,  mijloace  de  transport  etc.)  în  

condițiile legii. 

Art. 86 - (1) Palatul Copiilor Călărași poate primi donaţii, și poate fi sponsorizat, în 
conditiile legii. 

(2) Veniturile  proprii  extrabugetare  nu  diminuează  finanțarea  de  bază,  complementară  sau 

suplimentară și sunt utilizate conform deciziei consiliului de administrație al Palatului  Copiilor 

Călărași, indiferent dacă este vorba de investiții, achiziții de mijloace fixe ori obiecte de inventar. 

(3) La sfârșitul anului bugetar, sumele necheltuite din venituri proprii extrabugetare rămân în 

contul palatului care le-a realizat și se reportează pentru bugetul anului următor. 

Art. 87   -    (1) Finanțarea    proiectelor/activităților    educative,    a    competițiilor,    a 

concursurilor și  festivalurilor  naționale și internaționale,  precum  și  a  campionatelor  naționale 

școlare   este   asigurată   de   Ministerul   Educației și Cercetării ,   în   urma   evaluării proiectelor 

depuse, conform unui regulament specific. 

(2) Manifestările educative menționate la alin. (1) pot fi finanțate și de autoritățile publice locale și 

județene. 

(3) Proiectele, concursuril, manifestările și evenimentele educaționale extrașcolare regionale și 

județene sunt finanțate, integral, de către autoritățile administrației publice locale și județe.
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Art.  88  -  Palatul  Copiilor nr.1 Călărași  nu dispune  de  un  sediu  propriu,  funcționâd într-o clădire 
anexa a Liceului Danubius Călărasi, având  spații  adecvate activităților specifice, precum şi dotările 

aferente (mobilier, aparatură tehnică audio-vizuală, instrumente muzicale etc.) corespunzătoare unităților 

învățămantului extrașcolar. 

(1) Patrimoniul Palatului Copiilor nr.1 Călărași este alcătuit din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri 

aflate în proprietatea publică, pe care le administrează în condiţiile legii precum şi în proprietatea privată 

a instituţiei. 

(2) Patrimoniul Palatului Copiilor nr.1 Călărași este indivizibil, netransmisibil şi garantat de lege. 

(3) Patrimoniul Palatului Copiilor nr.1 Călărași poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor de bunuri din partea 

unor instituţii publice ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept 

public şi/sau privat,ong-uri, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. 

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Palatului Copiilor nr.1 Călărași se gestionează 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice masurile de protecţie 

prevazute de lege în vederea protejării acestora. 

 

Art. 89 - Bunurile mobile şi imobile, precum şi dotările aferente cercurilor din palatele şi cluburile 

copiilor fac parte din patrimoniul instituţiei, sunt intangibile şi nu pot fi înstrăinate decât cu aprobarea 

Ministerul   Educației și Cercetării, în condiţiile legii. 

 

Art. 90 - Mutarea palatului în alte sedii, atribuite legal, se va face numai dacă sunt puse la dispoziţie 

condiţiile cel puţin similare ca spaţiu şi funcţionalitate cu cele în care şi-a desfăşurat activitatea, după 

obţinerea acordului Ministerul   Educației și Cercetării. 

 

Art. 91 - Se interzice schimbarea destinaţiei spațiilor aflate în administrarea Palatului Copiilor nr.1 

Călărași. 
 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.92 Diseminarea activităților se face respectând legislația în vigoare și procedurile aprobate la nivel de 

unitate. Transmiterea oricărui articol sau comunicat de presă privind activitățile desfășurate în unitate se 

face de către cadrul didactic responsabil cu imaginea, sau, după caz de către profesorul care a coordonat 

activitatea, cu avizul directorului. 

Art. 93 Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile cuprinse în fişele postului şi cu alte 

documente specifice care reglementează activitatea salariaţilor, inclusiv legislaţia specifică unui anumit 

domeniu. 

Art. 94 Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor 

judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către  conducerea 

instituției, prin hotărâre în Consiliul de Administrație, a modului de soluţionare a sesizării formulate 

potrivit prezentului regulament. 



                                                          
  

Art. 95 (1) În situaţiile în care în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul regulament 

intervin reglementări legale mai favorabile sau obligatorii, acestea vor face parte de drept din regulament. 

           (2) Regulamentul intern intră în vigoare la data de _____________________ şi va fi adus la 

cunoştinţa fiecărui salariat prin semnătură de luare la cunoştinţă și afişare şi va fi prelucrat prin grija 

conducerii unității; Regulamentul intern se va afişa la sediul instituţei  

Art. 96 Prezentul regulament intern a fost elaborat cu consultarea sindicatului şi va intra în vigoare după 

semnarea lui de către conducerea instituţiei, aprobarea de către Consiliul de Administraţie, precum şi 

după luarea la cunoştinţă de către salariaţi, conform procedurii prevăzute pentru întocmirea 

regulamentelor interne. 

 

PALATUL COPIILOR NR.1 CĂLĂRAȘI 

DIRECTOR, 

PROF. VASILE GEORGIANA LAVINIA 
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TABEL NOMINAL 
CU PERSONALUL ÎNCADRAT CĂRUIA  I-A FOST PRELUCRAT 

 “REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE”  
An școlar 2020-2021 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Functia Semnatura Data 

1.  Vasile Lavinia director   

2. . Dumitru Veronica profesor   

3. . Georgescu Constantin profesor   

4. . Imireanu Laurențiu profesor   

5. . Amza Natalia profesor   

6. . Mereuță Valentina profesor   

7.  Nita Laurențiu profesor   

8. . Tudor Daniela profesor   

9. . Vaciu Andreea profesor   

10. . Călin Nicușor profesor   

11.  Tican Daniela profesor   

12.  Cristache Adriana profesor   

13. . Vătășelu Lucia contabil   

14. . Samara Elena  secretar   

15. . Bucur Titu administrator   

16. . Sbîrcea Mihaela ingrijitoare   

17. . Moise Elena ingrijitoare   

18. . Chiriță Nicoleta muncitor   

 
 
 

 


